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GESCHIEDENIS.

Dr. A. van Berkum Atlas der Oude Gesch. in kaarten en platen,
79 cartons op 17 kaarten en 148 platen , ingen. f 2,75, geb. f 3,50
J. M. Droogendijk en J. S. Verburg Langs Rotte Maas en Schie.
Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam , 2 deeltjes , geIll. a
0,50
J. L. Ph. Duijser , Hoofdz. van de Gesch. van ons Vaderl. geb. 0,90
J. L. Ph. Duijser , Overzicht van de Gesch. des Vaderlands 2e druk 0,90
J. L. Ph. Duijser, Beknopt Leerboek der Vaderl. Gesch., bewerkt
. door G. Bolkestein, I, 5e dr., II, 4e di., ing. af0,90, in linnen a
1,10
J. L. Ph. Duijser , Hoofdzaken der Algemeene Geschiedenis , geb.
1,00
J. L. Ph. Duijser, Overzicht der Algemeene Geschiedenis 3e druk
1,00
J. L. Ph. Duijser Bekn. Leerb. der Algem. Gesch., bewerkt door
I.
Oude
Gesch.
en
Middeleeuw.
5e
druk,
II.
Nieuwe
G. Bolkestein,
en Nieuwste gesch., 5e druk, ingenaaid a f 0,90, in linnen . a
140
geb. a
Dr. H. v. Gelder, Algem. Gesch. (Compl. in 6 a 7 dln). Dl. I 6,25
Dr.
H. van Gelder, Leerboek d. oude Geschiedenis, geb. 3e druk
2,25
Dr. N. Japikse, Leerboek der Nederl. Geschiedenis, geb., 2e druk 2,50
Dr. J. de Jong Tz., Kort overzicht der Grieksche en Rom. gesch., geb.
0,75
J. W. de Jongh en H. Wagenvoort, 24 Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis. Naar oorspronkelijke aquarellen van
J. Hoynck van Papendrecht, Gerard van Hove, J. H. (sings Jr.,
C. Jetses, J. H. Jurres, W. C. Staring, G. Westerman,
J. J. R. de Wetstein Pfister. (Grootte 84 bij 110 cM.) Prijs
. . . . . ......
1,90
p er plaat met g-e1:11. toelichting
Opgeplakt op zwaar carton f 2,30, Gen. toelichting afzonderlijk
0,25
A. Nuiver en 0. J. Reinders, Ons VAderland. Overzicht van de
geschied. onzes lands v. meergevorderde leerlingen. Met medew.
. . 7e druk
van J. R. Dijkstra en J. H. van der Veen ,
0,90
Dr. A. J. van der Meulen , Platen-atlas voor de Vaderlandsche geschiedenis, met medew. van M. ten Bouwhuys, gecartonn. 2e dr.
1,90
F. van Rijsens, Geschiedenis der Nederlanden , geillustreerd met
kaartjes, af beeldingen en portretten, ingen. f1,60, geb., 2e druk
1,90
F. van Rijsens, Bekn. Gesch. d. Vad., bew. d. Dr. A. J.v.d. Meulen 12edr.
0,75
F. van Rijsens, Geschiedenis des Vaderlands , bewerkt door
Dr. A. J. van der Meulen , ingenaaid f 1,75 , geb., 13e druk
2,00
F. van Rijsens, Gesch. van ons Vaderl., ing. f 3,50, geb. 4e druk
3,90
F. van Rijsens, Algemeene Geschiedenis in beknopten vorm,
bewerkt door M. ten Bouwhuys ....... 10e druk
0,35
F. van Rijsens, Overzicht der Algemeene Geschiedenis. Bewerkt
door M. ten Bouwhuys . . ......... 5e druk
0,90
F. van Rijsens, Algemeene Geschiedenis, bewerkt door M. ten
. . . . .10e druk
Bouwhuys , ingenaaid f 1,90 , gebonden
2,25
F. van Rijsens, Leerboek der Algemeene Geschiedenis, omgewerkt
door M. ten Bouwhuys in 4 deelen.
I. Oude Geschiedenis, ingenaaid f 1,25, gebonden . . 2e druk
1,50
II. Middeleeuwen , ingenaaid f 1,25, gebonden . . . . 2e druk
1,50
III. Nieuwe Gesch. (tot 1789) ingen. f 1,25, gebonden . 2e druk
1,50
IV. Nieuwste Gesch. (van 1789 tot heden) ing. f 1,60, geb. 2e dr.
1,90
G. van der Sman , Overzicht van ons Staatsbestuur . . 2e druk 0,90
G. van der Sman , Besturen en Regeeren . ...... . .
0,50
Uitgaven van J. B. WOLTERS te Groningen.
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NEDERLANDSCHE TAAL. - SPRAAKKUNST.
Dr. J. Bergsma , Syntactische oefeningen
f 1,25
0 50
T. van den Blink, Geill. Opstellenboek ten beh. v. h. voortgezet onderw.
M. R. Dijkman , Mondelinge Examens , Nederl. taal en lezen L. 0
50 stenogr. verslag, en van in 1910 gehouden examens , opgem. en
voorzien van een paed. inleiding v. Kweek- en Normaalscholen
1,25
J. L. Ph. Duijser , 100 gemengde stijloefeningen voor lagere en
lle druk
middelbare scholen bezorgd door G. Bolkestein .
0,40
J. L. Ph. Duijser , Stijloefeningen , I , bezorgcl. door G. Bolke0,50
stein . ......... . . ..... 14e druk
Stijloefeningen , II , bezorgd door G. Bolkestein . . . 8e druk
0,75
J. L. Ph. Duijser, Theoretisch-practische handleiding tot de kennis van de Nederlandsche taal , 3 stukjes . . . . 9e druk a 0,50
J. L. Ph. Duijser, Grammatica-cursus bij het onderwijs in de
1,00
Nederlandsche Taal , gebonden . ...... . . 4e druk
J. L. Ph. Duijser, Oefeningen behoorende bij den grammatica4e druk
0,60
cursus
1,50
J. L. Ph. Duijser, Nederlandsche Spraakkunst, gebonden, 2e druk
I. van Gelderen , Ons Nederlandsch. Grammatica-cursus met
oefeningen voor de drie eerste jaren van H. B. S. , Gymnasia,
8e druk a
0,50
Normaalscholen enz. , 3 deeltjes
. . . . . 6e druk
Practijk .
0,60
I. van Gelderen , Theorie
lle druk
0,90
I. van Gelderen , De oefenklasse . . ......
0,35
C. Groustra, Terwey's Nederl. Spraakk. in Vragen en Opg. 3e druk
C. Groustra , Terwey's Korte Spraakkunst in Vragen en Opgaven 0,35
0,40
C. Groustra, Terwey's Beginselen der Spraakk. in Vragen en Opg.
0,75
J. Heeringa Gzn., Nederlandsche stijl , I ..... . 4e druk
1,25
Nederlandsche stijI , II 2e druk f 0,75 , Nederlandsche stijl , III
M. J. Koenen , Uit onzen Taalscliat :
0,35
I. Kennen en Kunnen , als Voorlooper ..... . 2e druk
0,50
II. Het Adm.-Examen , een reeks taal- en stijloefeningen 5e druk
0,90
III. Het le Steiboek , 225 meth. gerangsch. Stel- en spreekoef. 4e dr.
0,90
IV. Het 2e Stelboek , 320 meth. gerangsch. Stijl- en spreekoef. 2e dr.
M. J. Koenen, Het Paraphraseeren. Practische oefeningen in het lezen
2e druk
1,00
en stellen, met tal van examen-opgaven
Jan Ligthart, Het Paraphraseeren. Eene toelichting, in 't bijzonder
0,60
voor examen-candidaten. Met een aanhangsel : Max Havelaar .
g . J. Nieuwenhuis, Individueel taalonderwijs. Aanwijzingen tot het
samenstel len van een eigen taal- en stelmethode (zonder taalboekjes)
0,90
0,90
E. Rijpma , Beknopte Nederlandsche Spraakkunst . . . 3e druk
0,75
E. Rijpma , Vragen en oefeningen bij Nederl. Spraakkunst, 3e druk
P. Roorda, De Klankleer en hare practische toepassing bij de be. 3e
3e druk
1,60
oefening der nieuwe talen , gebonden .....................
T. Terwey , Korte Nederlandsche Spraakkunst. Herzien door
19e druk
0,60
M. Mieras
T. Terwey , Oefeningen bij de Korte Nederlandsche Spraakkunst.
19e druk
0,60
Herzien door M. Mieras................................. 19e
T. Terwey , Beginselen der Nederlandsche Spraakkunst. Herzien
lle druk
1,00
door M. Mieras
door M.
T. Terwey, , Nederlandsche Spraakkunst. Herzien
15e druk
1,25
Mieras
2,90
K. Veldkamp , De techniek van het spreken , ingen. f 2,50 , geb.
Uitgaven van J. B. WOLTERS te Groningen.
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NEDERLANDSCHE TAAL. — LETTERKUNDE.
Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde. Dicht- en Proza-

werken der voorn. schrijvers van de 17e tot de 19e eeuw , uitgeg.
en van eene inl. en aant. voorzien door wijlen T. Terwey. Voortgezet onder red. van J. Koopmans en Dr. C. G. N. de Vooys:
1. Jephta. — 2. Gijsbrecht v. Aemstel. — 3. Nederlandsche historian. —
4. De Zeestraet. — 5 — 6. Spaansche Brabander. — 7. Leekedichtjens. —
8. „Hollandsche Spectator". — 9. Gelegenheidsgedichten. —
10. Baeto. — 11. Willem Leevend. — 12. Bloemlezing uit de
„Vrijheids"-litteratuur van --i- (1810 — 1813). — Prijs per nummer f 0,60
T. van den Blink, Op zonnige wegen, Leesb. ten behoeve v. de hoogste
klassen v. schol. v. M.U.L.O., de voorber. en laagste klassen v. Kweek-,
Norm.- en H. B.S. en and. inricht. v.voortgez. onderw., 4 dltjes,3edr. a
0,45
J. L. Ph. Duijser en G. A. C. van Goor,, Letterkundig leesboek.
I 17e en 18e eeuw ; II , 19e eeuw, ingen. f 1,25 , geb. 6e druk a
1,50
Ph. Duijser en H. W. Groeneveld, Nederlandsche Lectuur,,
J.
Proza en Poezie , I , 5e druk f 0,60 ; II ..... 4e druk
0,75
1,90
G. Elgersma, Lezen en Verwerken. Opstellen over letterk. werken
Nederlandsche
D. de Groot, L. Leopold en R. R. Rijkens
Letterkunde. Bloemlezing, uit de schrijvers der laatste eeuwen ,
2 deelen , ingenaaid f 3,90 , gebonden . . . . . .10e druk
4,50
Dr. A. v. d. Hoeven, G. J. Uit den Bogaard en J. J. Deetman,
Van Nabij en Ver. Leesboek voor Chr. M. U. L. 0. scholen
Gymn. , H. B. S. , Kweek- en Normaalsch. , I, II , ing. f 1,30,
gebonden
f 1,65, III, met portretten, ingenaaid f1,50, gebonden
1,90
C. Honigh en G. J. Vos Azn., Van Eigen Bodem (Slotbundel),
Leesb. v. H. B. S. , Gymn., Kweek- en Normaalsch., geb 5e druk
1,25
Dr.
G. Kalif, Gesch. d. Ned. Letterk., dl. I —VII (compl. in 7 dln.), geb. a
6,50
1,40
M. 1. Koenen , Uit onze Letteren. Nieuwe Bloemlezing , geb. 2e. drill?
0,60
M. J. Koenen, Ons Leesboek. Proza en Poezie . ......
L. Leopold , Nederlandsche schrijvers en schrijfsters der laatste
eeuwen , met portretten , ing. f2,90 geb. 6e vermeerderde druk
3,50
Jan Ligthart, Letterkundige Studien : De kleine Johannes, I, door
Frederik van Eeden , gebonden ........ 3e druk
1,75
M. A. P. C. Poelhekke, Taalbloei. Letterkundig leesboek voor
H. B. S., Gymn., Kweek- en Normaalsch., I, II ; gebonden, 2e dr. a
1.90
M. A. P. C. Poelhekke, Woordkunst, gefflustreerd, geb. . 4e druk
1,90
M. A. P. C. Poelhekke en Dr. C. G. N. de Vooys, Platen - Atlas
der Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, ingenaaid f2,50, geb.
3,50
E. Rijpma, G ids bij de studie der Nederl. Letterkunde, I (17e - 18e
eeuw), II (19e eeuw) ........... 3e druk a
1,00
2,25
Beide deelen gebonden in een band . . ........
0,90
E. Rijpma, Kort Overzicht der Nederlandsche Letteren, gebonden
Van alle Tijden , onder redactie van C. G. Kaakebeen en Jan
Ligthart: 1. Esmoreit , 5e druk f 0,30. — 2. Beatrijs , 3e druk
j 0,40. — 3. Reinaert de Vos, f 0,90, — 4. Middelned. Lyriese ged.
0,60
f 1,00 — 5-6. Gedichten uit de 17e eeuw ....... a
Dr. C. G. N. de Vooys, Historische schets van de Nederl. Letterk.,
voor Schoolgebr. en Hoofdakte-studie, ing. f 1,50, geb. 6e dr.
1,75
Dr. C. G. N. de Vooys, Letterk. studien. Verzamelde opstellen, geb.
2,50
a
W. Woldendorp, Paraphrase en opstel. I, II ..... .
0.65
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FRANSCH.
NIEUWE TALEN.
. . . . ....
f 0,75
C. Bait, Avant et apres l'Admission
Dr. A van Berkum , Fransch-Duitsch-Engelsch leesboek voor
handelsscholen , gebonden . . ............
2,25
Ook in 3 deeltjes elke taal afzonderlijk per deeltje in linnen .
0,90
PETITE BIBLIOTHEQUE par W. Bartels:
La main benie , par S. de Cantelou . ..... in linnen
0,30
La petite Jeanne par Wile Carraud . . . 2e druk, in linnen
0,30
La Belle-Nivernaise , par Alphonse Daudet . 2e druk, in linnen
0,30
Robinson Crusoe par Daniel Defoe . ..... in linnen
0,30
0,30
La fille du Braconnier par Mlle Rosseuw de Saint-Hilaire, 2e dr. in I.
Thomas Ier roi de Tamboulina, par Jules Sandeau, 2e dr., in linnen
0,30
Les deux Nig-auds , ill. , par Mme de Stur . . . in linnen
0,30
Maroussia par P.-J. Stahl . . ..... 2e druk, in linnen
0,30
Contes et Wefts, choisis par W. Bartels , 2 deeltjes , in linnen a
0,30
1,75
C. F. van Duyl , Grammaire francaise abregee .......
1,50
C. R. C. Herckenrath , Le francais facilite. Nederlandsche tekst .
1,25
1. M. J. Hoog, 150 Synonyines .............
D. de Lange, Leercursus voor de Fransche taal. Ten dienste van
het uitgebr. lager onderwijs, kweek- en normaalsch., avondsch.,
herhalingsscholen, taalcursussen, enz., I, 2e druk f 0,75, II . .
Leercursus voor de Fransche taal, III A, Leesboek f 1,25, III B,
............
Spraakkunst met Oefeningen
C.-M. Robert, Kleine Fransche Spraakkunst . . . . .12e druk
C.-M. Robert, Exercices elementaires de grammaire francaise 12e dr.
C.-M. Robert, Abreg-e de la grammaire francaise. . . 23e druk
C.-M. Robert, Exercices sur l'Abrege de la gramm. franc. 23e druk
..... . . 4e druk
C.-M. Robert, Grarnmaire francaise
C.-M. Robert , Exerc. sur la gramm. franc. , en deux parties 4e druk
Premiere partie . . . . . f 1,00 I Seconde , partie . . . . .
C.-M. Robert, Lectures Graduees illustrees I. Edition A 24e druk
C.-M. Robert, Lectures Graduees et Exercices d'elocution , I. Edi10e druk
tion B, avec des illustrations ........
C.-M. Robert , Lectures Graduees II. La France et les Franrat:F.
Avec une carte hist. de la France et douze gra y. hors texte 12e dr.
C.-M. Robert, Lectures Graduees III. Paris et les Parisiens.
Avec un plan illustre de Paris et une carte de ses environs et
de nombreuses gravures ...... . . . . . 7e druk
C.-M. Robert, La Lyre francaise , I , 6e druk f 0,60 , II, 3e druk
C.-M. Robert , Recueil de traductions . ..... . lle druk
C.-M. Robert, Phraseologie francaise, gebonden ...... .
C.-M. Robert, Materiaux Preparatoires ... ... . 2e druk
J. F. Rode, Nos fautes de francais ...... . . 9e druk
J. F. Rode, Pour s'entrainer au langage technique francais 2e druk
W. Struik , Chapitres detaches de l'Histoire de la litterature Francaise
W. Struik , Mondelinge examens , Fransch L. 0 ..... . .
W. Struik en K. R Gallas, Beknopte Fransche Spraakkunst ten dienste
van Gymnasien, Hoogere Burgerscholen en scholen voor M.U.L.O.
W. Struik en K. R. Gallas, Fransche Vertaal- en Spreekoefeningen I,
in linnen .................. .
W Struik en K. R. Gallas, Vocabulaire behoorende bij de Fransche
Vertaal- en Spreekoefeningen I, in linnen . ..... . .
2edr.a
W. Struik en W. J. Jongejan, Lectures Choisies, 3 dltjes,
. . . . .
W. van der Wijk , Poêsies Lyriques , g-ecartonneerd

0,90
1,00
0,60
0,60
1,00
1,00
2,90
0,90
1,00
1,00
1,25
1,50
0,80
0,90
3,90
1,50
0,60
1,75
1,25
1,25
1,00
1,00
0,90
0,45
0,65
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DUITSCH WOORDENBOEK

DOOR

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

EERSTE DEEL. - DUITSCH-NEDERLANDSCH.

VERDE VERBETERDE EN VERMEERDERDE UITGAVE

TB GRONINGEN BIJ j. B. WOLTERS' U. M.

VOORBERICHT.

Het is mijn Joel geweest een woordeboek te schrijven, geschikt voor
't groote publiek en tevens de grenzen van een schoolwoordeboek niet
overschrijdend. Dat deze laatste voorwaarde op honderden plaatsen
beperking noodzakelijk maakte, waar ik gaarne meer had gegeven, is
misschien te betreuren ; 't heeft mij tenminste zelfoverwinning genoeg
gekost, maar 't boek op zich zelf heeft er niet onder geleden, aan
zijn betrouwbaarheid en bruikbaarheid 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 gever, , 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 archalstisch element in
onze (Duitsche) woordeboeken m. 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, tnaar 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
abftatten allerlei beteekenissen en verbindingen opgegeven zien : „einem
feinen. Oriicrivunfcr) abft.", „eine Scimfb abft." en trachten die te
onthouden en ze bij gelegenheid te pas te brengen, niet vermoedende,
dat thans alleen „einen Tefucb abft." nog maar algemeen gebruikelijk is 1).
Dergelijke voorbeelden komen op bijna elke bladzijde voor. Nu gaat
't evenwel niet aan om alles, wat verouderd of verouderend is, eenvoudig
onvermeld te laten ; immers in de minder moderne lectuur komt 't natuur1) Een goede gids in dezen is MORIZ HEINE (Deutsches WOrterbuch); maar
oneindig beter nog HERMANN PAUL (Deutsches Warterbuch).

lijk voor, maar ook nieuwere schrijvers bedienen zich soms graag van
een archaistisch getinte uitdrukking. En wil een woordeboek aanspraak
waken op 't praedicaat bruikbaar dan moet 't den gebruiker niet of zoo
weinig mogelijk in den steek laten. Daarom moest ik kiezen, wat ik wel,
en uitschieten, wat ik niet op zou nemen. Naar mijn beste weten heb
ik dat gedaan. Maar zulk een keuze is uit den aard der zaak zeer
subjectief en zoo zullen velen hier vinden, wat zij beter weggelaten
oordeelen en vergeefs zoeken, wat 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 [ 11 geplaatst. 't Zelfde teeken doet dienst om
aan te wijzen, dat een woord of uitdrukking gewestelijk of dialektisch is,
tenminste, waar 't minder algerneen-zijn er van niet op andere wijze
is aangegeven. — Aan den anderen kant heb ik niet geschroomd veel
zoogenaamde „slang"uitdrukkingen een plaats te geven. In de moderne
lectuur, 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 der substantieven
en van de uitspraak van veel vreemde woorden, en ten slotte door mij in
beide deelen aan strikt alfabetische orde te houden 1). Ook persoons- en
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. Als 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 verschilllende 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.

BIJ DEN DERDEN DRUK.
Niet gering zijn de toevoegingen, wijzigingen en verbeteringen in
dezen nieuwen druk. „En" (ik herhaal, wat ik bij 't verschijnen van den
tweeden druk zei) „'t verheugt me hier te kunnen mededeelen, dat een
groot deel van die verbetering en vermeerdering te danken is aan de
talrijke opmerkingen, die mij (ook nu weer) in brieven en in recensies
1) De volgorde naar stammers levert voor den gebruiker allerlei moeilijkheden
op en speelt ook den schrijver parten, die bijv. bestelen kan vergeten op te nemen,
doordat hij de woorden van den stam bestel eerst afhandelt.

zijn toegekomen. Zoowel partikulieren als schoohnannen hebben op die
wijze hun belangstelling in en hun waardeering van mijn arbeid op
ondubbelzinnige wijze getoond." 1)
De belangrijkste wijziging is m. hierin gelegen, dat de grootere
artikelen alle, voorzoover mij dat nuttig en doenlijk scheen ter wille van
de overzichtelijkheid, zijn omgewerkt. Een geheel of gedeeltelijk andere
rangschikking van de voorbeelden, meestal alfabetisch, naar een of ander
kenmerkend woord, dat daarom vet gedrukt is, zal 't zoeken aanmerkelijk
vergemakkelijken, en de bruikbaarheid dus vergrooten.
Op een ander verbetering wil ik hier nog in 't bijzonder de aandacht
vestigen. Alle plant- en diernamen zijn aan een grondige herziening
onderworpen. Ik hoop — en vertrouw dat tal van ongerechtigheden
daardoor verdwenen zijn niet alleen, maar ook door vertrouwbare vertalingen vervangen.
Evenals bij de vorige drukken blijf ik mij ten zeerste aanbevolen
houden voor opmerkingen, die 't werk ten goede komen.
UTRECHT,

I. v. GELDEREN.

1) Gaarne zou ik alien noemen, aan wie ik mij om die reden verplicht gevoel. De
lijst zou intusschen werkelijk te groot worden. Toch most ik de namen vermelden
van enkelen, die zich meer dan gewone moeite getroost hebben om mij of op
leemten, onvolmaaktheden en onnauwkeurigheden te wijzen of inlichtingen te geven
telkezis, als ik zoo vrij ben geweest hun daarom te verzoeken. Het zijn de heeren:
P. J. VAN AARTSEN, te Vlissingen; I. BREVEE, te Utrecht; Dr. J. GERZON, te
Wageningen; G. G. KLOEKE, destijds te Hagen in Westfalen; K. KOERTS, te
Utrecht; ANTON M. DE LEEUW, destijds te Miilheim; G. VAN POPPEL te Rolduc
en W. L. THIEME, te Rotterdam.
In 't bijzonder mijn hartelijken dank aan Dr. PRICK VAN WELY te Mr. Cornelis.
In de eerste plaats voor zijn even zaakrijke als van scherp oordeel getuigende
recensies in 't Indisch blad „'t Onderwijs"; verder voor de hulp, die ik bij de
vertaling van zooveel woorden heb gevonden in zijn merkwaardig „Hulpwoordenboek"
(Batavia, G. KOLFF & Co.); maar 't meest voor de bereidwilligheid, waarmee hij
mij zijn beide deelen van mijn Woordeboek ten gebruike heeft afgestaan, waardoor
ik mijn voordeel heb kunnen doen met de waardevolle aanteekeningen, door hem
(frit 't Voorberieht bij den tweeden druk).
op_bijna elke bladzijde gemaakt.

VERKLARING VAN ENKELE AFKORTINGEN.

= Wbieftib.
9bi.
Mb. = Vibberb.
= atrtifer.
9trt.
8auf. = 8aufunft.
= bertinifcb.
Bert.
bef.
= befonber&.
bouwk. = bouwkunst.
(faun. = Oaunerfpracbe.
gem. = gemeenzaam.
gay .
= getanlicb.
gewest. = gewestelijk.
gymn. = gymnastiek.
= mit „baben" foniugiert0 Beit=
(J.)
Wort.
hand. = handel.
herald. = in de heraldiek.
= inzonderheid.
inz.
= ironisch.
iron.
= iiibijcb.
iiib.
Conj. = Stonjunftion.
= miinnticbe& Subitantib.
in.
= in her Erlufif.
Vauf.
muz. = muziekterm.
= nieberbeutfcb.
nbrb.

norbb. = norbbeutfcb.
%um. = Vtumerale.
oberb. = oberbeutfcb.
ob.
= ober.
V.
= Vural.
poet. = poetisch.
43rlip. = $riiporition.
$ron. = $ronomen.
riv.
= rivier.
f.
= fticbticW Subitontib.
(f.)
= mit „fein" foniugierte, Beit=
wort.
fcblv.
= fcbtnad)e BeitMort.
fcbtvei3. = fcbMei3erifcb.
spr.
= spreek nit.
ft.
= itarfa Beitivort.
= fiibbeutfcb.
fiibb.
= nub.
u.
= unregelmatig0 BeitMort.
unr.
volkst. = volkstaal.
M. = Weibticbe g Subitantit.
meibm. = weibmiinnifcbe fort.
zeem. = zeemansterm.

f. = a; brei 9.1 = drie a's; bon 91 8=
van A tot Z; icb bin b0 unb be, C = ik
ben de alpha en omega; tner is fagt muf3aucb
93 fagett = wie A zegt moet ook B zeggen;
2t (9.nuf. oft A ob. a gefcbrieben), f. = A;
A bur = A majeur; A mat = A mineur;
bief6 Stiict gebt au g , ftebt in A bur = dit
stuk staat in A majeur; a = a; 5 Stild a 10
43fennig = 5 stuks a (tegen) 10 penningen.
= af3eptiert.
a. = 91.1 : Are.
a./ = auf.
ita'cfmt, f. = Aken; itaMitter, tn. —4, —
Akenaar, Akensch; itactitteritt, —, —nett =
Akensche.
—n
aak.
Cat, f. —(e) g , —e; %ale, tn.
%at, tn. —(eA —e = aal, paling; etettrifcber
fat electrische aal, sidderaal; er ift gtatt
mie ein Kat, gefdmeibig tnie ein Kat = hij is
zoo glad als een aal.
%al'augel, tv. = palinghaak. %wart, to.
aal-, palingsoort. nal'artio = aal-, palingvormig.
%Minium, tn. = Wilde kerseboom. ilarbeere,
zwarte aalbes. itarbeeriumbe, to.,
:Wand), m. = zwarte aalbes(struik).
= aalkaar. ifal'brut, iv. =
italliebiitter,
pootaal.
zser jonge
%al'eibectife, iv. = aal - schildpad. Warcifett,
1. = aalgeer, aal-, palingsteker, elger, aalschaar.
acrien, fcbtn. (b) = peuren, naar paling visschen; berfcbtlimmte Riibren eaten = door
modder verstopte buizen openen door er een
paling doorheen te laten kruipen.
^CaC'fattg, n1. = palingvisscherij, -vangst.
m. = palingvisscher.
tn. = een met aas voorzien bosje biezen om
aal-, palingte peuren, peur.
vormi ifal'frau, tv. = palingvrouw.
tv. = aalgeer, aalschaar. aal'nfatt
= zoo glad als een aal. ital'grunbel, fro. ob.
m. = aalgrondel.
tn. = kaar.
tb. =
aalsvel.
%allafteit, m. = aalkast, - kaar. 9inflorb,
m. = palingkorf.
Katfriif3e.
itarctuafte, tv.
itatireufe, tn. = aalfuik, - korf.
iCal':
itatlefilange, tn. = zeeaal.
fterter, tn.= aalgeer. ftaljuppe, ru.= palingsoep.
itarteid), m. = aal- of palingvijver. eta':
tienten, f., %annum, tn. = trilwormpje,
azijnaaltje.
a. a. C. = am angefilbrten Crte: ter aangehaalder plaatse (t. a. p.).
I. itar, m. —(e) ob. —en, —e ob. —en = arend.
star, tv. = de Aar (riv.).
itar'ilau, in. (sums f.) = Aargau; itarliauer,
VAN GELDEREN,
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m. — = Aargauer; ftar'actueritt, tv.
—, —nett = Aargausche. aar'gattifit = Aargausch.
Wa'ron, tn. = A(a)ron.
koningswouw.
ftarluelbe, tv.
ita, 1., —M Kfer = aas, lokaas; kreng;
karonje, feeks, prij, slet, loeder; in) ein 9.tct
ift, ba fantmetn ficb bie %Net = de buit lokt
de dieven.
= pestbuil.
ita&blatter,
aafeit, !An,. (b.) = (met aas) lokken, (vogels
met deeg) vetmesten; wroeten (in het vuil);
bie Rub waft int Orafe = morst in het gras.
CR^ ' f liege, tv. = aas-, vleesch-, drekvlieg.
acWfriiffig, acO'freffettb = aasetend.
110'aeier, m. = aas-, zwarte gier.
Rerutt, 1(4010-ant, m. = aas-, rotlucht.
aa0,'nierig = begeerig naar aas. ita0,'grube,
vilkuil, mestvaalt.
cuoitiatt = aasachtig.
aa'fia = lijkachtig; aafiger Serf = kreng van
een kerel.
aaskever. %tanopf (IBauf.),
m.
= gevilde dierekop.
stinkplant.
tv.
2.1a4irattber, m. = giersoort.
= vleeschzijde.
%a4jette (einer ,tsattt),
aaTett, fcbm. (b.) = vreten.
/ttO'boaef, m. = aasvogel.
ab = af; ,,ut ab! = hoed af! bre' Scbritte
born Tame ab = op drie pas van den weg;
bon ba ab = van toen af; bon fiinf brei ab
bielben = 3 van 5 blijft 2; (hand.) bier.
bon ab = af te trekken; ab unb Au geben =
heen en weer loopen ; ab unb au befucbt er
unb af en toe bezoekt hij ons; auf unb ab
= op en neer, heen en weer; ab bier = vrij
aan boord, aan spoor enz.
ab'aafett, fcbtro. (b.) (het aanhangende vleesch
van de huiden) afschaven.
fcbin. (b.) = zich in gekerm
affacimen
afmatten.
ab'atiern, fcbtt). (b.) = afploegen; einent ettn.
bon feinent etbe abactern = onder het ploegen iets van een anders veld wegnemen.
— = abacus: rekentafel, -bord
it'baritC m.
(bij de ouden); dekplaat van een zuil.
atbalienation', tn. —, —en = abalienatie:
vervreemding, overgang van eigendom.
ab'emberticii = veranderlijk, (ver)buigbaar.
itblinbertiVelt, tv. —, —en = veranderlijkheid, buigbaarheid.
abliuberit, fcbtb. (b.) = veranderen, wijzigen,
verbeteren; verbuigen.
ithlinberuita, iv. —, —en = wijziging, verandering, verbuiging; Kbiinberungen treffen =
wijziging(en) (aan)brengen.
ithaubote, m. = abandonnement: afstand.
abattbonute'rett, fcbtv. (b.) = afstand doers,
abandonneeren.

abiingftigen fit*.
ablitmftMen fldj, fcbrn. (b.) = in hevigen, in
doodelijken angst verkeeren.
Rib'iinettoutto, tn. —, —en = hevige angst,
ongerustheid.
ab'anfern, (f.) = de reeds of haven
verlaten, van zijn ankers losraken, driftig
worden.
ab'arbeiten, fcbtr. (lj.) = bearbeiden, wegwerken, afmaken, het ruwe van iets wegwerken; Ilnebenbeiten, Steine, bola a. = oneffenheden wegwerken, steenen ruw behouwen,
hout ruw bewerken; eitt 43ferb a. = een paard
een
afbeulen; ein Scbiff (bent etranb) a.
zich
schip vlot maken, afbrengen;
a.
afwerken, zich afsloven.
Ub' elrb eiten, f., /Warbeltung, tn. = het
wegnemen, wegwerken, afbeulen, afsloven.
ablirgern, fcbtn. (lj.) = zeer ergeren, plagen,
kwellen; WI) a. = zich dood ergeren.
Kb'art, tn. —, —en = soort, verscheidenheid,
variêteit; bastaardsoort, ontaard ras.
abp arten, fcbtn. (1.) = ontaarden, verbasteren.
ab'artig = ontaard, verbasterd. Wb'artunt),
tn. —, —en = ontaarding.
ab'iffMern, fcbtn. (b.) = met asch afwrijven
(een visch); fief) a. = zich afsloven.
fcbtn. (b.) = afweiden.
ab'afett,
abiiiftett, fcbtv. (b.) = van takken ontdoen,
besnoeien, dunnen.
— = het snoeien, dunnen.
ith'itttutta,
ab'itOtt, fcbiro. (ti.) = wegbijten (met helschen
steen by.).
Wittman, fcbtn. (b.) = langsoogen, vizeeren
(de richting van eon muur b y.); einen V3ealrf
a. = het spoor van het wild zoeken met de
oogen; einem ettn. a. = door lonkjes iets
van iem. verkrijgen.
te hard bakken, verafebarfen, ft. (' . )
branden; afbakken, ten einde bakken; eine
lane abgebacrene ace= een lang afgedane
zaak.
ab'babett, fcbtn. (b.) = afbaden, door baden
schoonmaken; fiff) a. = baden.
fcbtti. (b.) = afbranden (de buitenste korst of schors).
abliabrett, fchtv. (b.) = van de baar doen,
afnemen, afladen.
ab'betfett, fctil. (lj.) = afbakenen, afzetten;
einen Zeicb a. = (de richting van) een dijk
(door paaltjes) afbakenen.
ab'batnett, fcbtu. (lj.) = de huid afstroopen,
huiden, villen; afrossen; fir4 a. = zich moe
vechten.
aton itt fen, fcbtv. (b.) = (huiden) uitkloppen,
van stof reinigen.
= Abbassiden.
tibbaffrben,
ab'baften, fcbtn. (b.) = afschorsen, schillen.
RIb'bau, m. —(e0 = ontginning, exploitatie
(van een mijn); afbouw; gang, put (van een
mijn).
Wbauen, 1chtn. (b.) = ontginnen, exploiteeren
(een mijn); ophouden met de exploitatie; ben
Wlarft a. = de markt afbreken.
etb'bauutm, tn. —, —en = algeheele exploitatie; het laten varen v. d. exploitatie.
afebitutnett, fcbtn. (b.) = (het weefsel) van
den boom nemen, afrollen.
= het afrollen.
ab'biiuntung,
= abbe.
iffibe, tn.
afplukken (druiven
ab'beeren, fifth). (b.)
e. d.), afristen.
ab'befeigen, ft. (b.) = afkommandeeren, tegenbevel geven, afbestellen.

2

nbbf4nfen.
ab'benebren, fcbtu. (b.): einem ettn. a. = van
iem. iets vragen, verlangen, begeeren.
den hoed
absbehaften, ft. (b.): ben but a.
of houden, in de hand houden.
afbijten; bie $atrone a.
ablicifien, ft. (b.)
de patroon afbijten.
ab'betAnt, fcbtn. (b.) = afbijten, met sterk
water e. d. wegnemen; efle a. = zeemtouwen.
ab'befontinett, (t.) (iets ergens) afkrijgen; zijn deel krijgen; er bat babon ettn. a. =
hij voelt het nog telkens, hij merkt er nog
steeds de nadeelige gevolgen van, hij wordt
er nog van tijd tot tijd aan herinnerd.
ab'berftett, (f.) = afbersten, losbersten.
ab ibernfett, ft. (h.) = terugroepen : einen 0e,
fanbten a.; einen V3iirgermeifter a. = afzetten;
ebott bat ibn a. = God heeft hem tot zich
geroepen.
lUt'berufung, in. —, —en = terugroeping, intrekking.
ifb'berttfunWAretben, f. = terugroepingsbrief.
ab'beftaten, fcbtn. (1.) = afbestellen, afkommandeeren.
ifb'befteffunn, tegenbevel, afbestelling.
ab'beten, fcbtn. (b.) = door bidden afwenden,
bezweren; feine Siinben a. = zijn zonden door
gebed boeten; (einen alefenfran3, eta tebet)
a. = geheel of bidden.
afbedelen.
ab'betteln, JAW. (t.)
affbetten, fchtv. (lj.) = de bedding (van een
rivier) verleggen; ficb ben tether rau a. =
niet meer bij zijn vrouw slapen.
ab'bennen = abbiegen.
afbetalen ('t zij geab'beaafilen, fcinro. (ti.)
deeltelijk of geheel), afdoen.
afbetaling.
ifb'beaafOutm, tn.
ab'biegett, ft. (lj.) = buigen (een tak b y.); afbuigen, scheiden ; afleggen (van jonge takken);
verbuigen en vervoegen; abb. (f.): bent tee
a. = den weg verlaten; finN a. = links afslaan.
ifb'biegung, = het afbuigen, verbuigen,
afslaan.
atebieten, ft. (b.): einen a. = hooger bieden
dan iem. anders, iem. opbieden.
afbeelding, afbeeldsel, portret,
ifb'bilb, 1.
kopie; feine Zaten finb bad
feiner Seeie =
in zijn laden spiegelt zich zijn ziel af.
ab'bilben, idly. (b.) afbeelden, voorstellen,
zich weerkaatsen,
afschilderen; Orb a.
zich afspiegelen.
:nerin = teekenaar, -ster.
bilbutm, tn. = afbeelding, beeld.
ab'bintfen, fcfnio. (b.) = afpuimen, afschuren
(met puimsteen).
ab'bittbett, ft. (b.) losmaken, losbinden, afbinden (een wrat bij y.); efn nab a. = een
kalf spenen; ein gai3 a. = hoepels om een
vat leggen, kuipen; einen wren a. = een
beer (schuld) afdoen.
ith'binbung, tn. = het afbinden, spenen.
ifb'bifb m. = het afbijten, het afgebeten stuk,
beet; (plant) blauwe knoop.
etb'bitte, M.= verontschuldiging, verzoek om
vergiffenis; tI. tun = vergiffenis, (om) excuus
vragen, verzoeken; iiffentticbe tI. = amende
honorable, openlijke schuldbekentenis.
ab'bitten, ft. (h.): einem ettn. a. = iem. om
vergiffenis, excuus voor iets verzoeken, ism.
zijn excuses maken; door verzoeken iets verkrijgen, afsmeeken.
ab'bfiinfett, fcbtu. (b.) = polijsten (zilver bv.).

abblafen.
= of blazen, wegblazen, den
ab'btafen, ft.
aftocht blazen.
ab'bfaffen, fcbtv. (f.) = verbleeken, versehieten.
ab'btatten, fcbtv. (b.) afbladeren, (de bladeren) afvreten of afbreken.
ab'biattern, fcbtv. (b.) = van de pokken genezen, de pokken kwijt raken.
ab'bliittern, fcbtv. (b.) = ont-, afbladeren,
(af)schilferen; WO a. = (af)schilferen.
Rib'biiitterung, tn. — = het ontbladeren, afschilferen, de afschilfering.
absbfauen, fcbtu. (b.) = blauw afgeven.
ab'bfauen, fcbtv. (ti.) = doorhalen (de wasch);
afrossen, bont en blauw slaan.
fcbtv. (b.) = goed bleeken; a.
fcbtv. u. ft. = verbleeken, verschieten.
ophouden met blikseablititfett, fcbtv. (b.)
men, uitbliksemen; a., (f.) = ketsen, te vroeg
afgaan (v. een geweer b y.); er ift abgeblitt -=
hij is er bekaaid afgekomen; einen a. laffen =
iem. netjes de deur wijzen, zich v. iem. afmaken, iem. afschepen.
fcbtv. (b. u. j.) = uitbloeien, de
bloemen verliezen; abge b 1 ii fj t =-- uitgebloeid,
versleten, oud geworden, op.
fcbtv. (b.): einen Baum a. = een
boom van zijn bloesems berooven.
afboren.
ab'botiren, fcbtv. (b.)
ab'bobrer, m. = aardboor.
ab'borgett, fcbtv. (b.): einem ettn. = iem. jets
afborgen, leenen van.
ab'buffein, ablwffieren, fcbtv. (b.) = vormen,
boetseeren.
9ib'branb, m. = hamerslag.
ab'braffett, fcbtv. (b.) = of brassen (de zeilen).
ab'braten, ab'braurifren, abibrauen, ab'bratt:
nett, = geheel of af-braden, opgebruiken, brouwen, bruin laten worden (door braden).
ab'brectien, ft. (I.) = afbreken; (einen %ft,
einen Babn, ein dart) afbreken; (eine Q3lume,
CVO plukken; (einem q3ferbe bie ,t.ufelfen, ein
Scbtof3) afnemen; (ein ein ate Scbiff)
afbreken, sloopen; (ein Belt, ba4 Eager) opbreken; acre Orilcfen binter ficb a. = zijn schepen achter zich verbranden; bie Mtieber a. =
de gelederen breken; (eine VIrbeft, Unterbanb,
lungen, Oesiebungen, ein Oefpriicb) afbreken,
staken; bie Terbinbungen a. = de relaties
verbreken; bie 3eliagerung a. = opheffen ; einem
ettc. bum 2obne a. = iemands loon beknibbe}en, korten; (born Greif e, bum Roftgelb) inhouden, afhouden; furs a. = kort afbreken,
het kort maken; tvir tvorten babon a. = laat
ons daaroNer zwijgen; bier tvoften tvir a. =
we zullen het hierbij laten, bier houden we
op; 140 ettn. bom (am) Ounbe a. = zich lets
uit den rreJnd sparen.
itb'breMen, f., itb'breMung, tv. = het afbreken, afnemen, opbreken.
abibrennen, unr. (b.) = afbranden, wegbranden, afsteken; ein euertverf a. = afsteken;
eine tanone a. = afvuren, afschieten; ba4
ifert a. = harden, temperen; ab'bremten,
(1.) = afbranden; ba4 ,f)au4 ift Bans abge:
brannt = is geheel afgebrand; er ift abge,
brannt = hij is geen cent meer rijk, is lens;
bie 9t b'g e b r a n n t e n = de slachtoffers van
den brand, die door den brand alles Ierloren
hebben.
ilb sbrettnen, 1., iffebrennunn, tn. = bet
afbranden, afschieten, afsteken.
itbbrebiation', tv. —, —en = afkorting, abbreviatie.
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abbanfung.
eibbrebialor, m. —.4, —en = abbreviator:
afgever van pauselijke breven. itbbrebtatur',
tv. —, —en = afkorting, abbreviatie.
abbrebi(i)e'ren, fcbtv. (1.) = afkorten, abbrevieeren.
ab'bringen, fcbtv. (b.) = afbrengen, wegnemen, afschaffen, vlot maken.
ab'brijdeftt, fcbtv. (b.) = afbrokkelen, kruimelen ; a., (f.) = of brokkelen ; (van prijzen) dalen, terugloopen; fir4 a. = losgaan, loslaten,
afschilferen (van verven).
lib'braciefung, iv. —, —en = afbrokkeling,
Baling (van prijzen).
ab'brodett, f(ttn. (b. u. f.) = abbriicfern.
itb'brult, m. afbraak, afbreuk; ber lit. eine4
,t.aufe4 = afbraak, atbreken van een huts;
ba4 ,t)att4 tvirb auf ben K. berfauft = voor
afbraak verkocht; VI. tun = afbreuk doen,
benadeelen; einem an feiner C)re, an feinen
Mecbten 9t. tun = iem. in zijn eer, zijn rechten krenken, te kort doen; ficb 9f. tun =
zich benadeelen; bem ,anbet 91. tun = den
handel benadeelen, schaden.
ab'briirfOg = broos; krenkend.
ab'brii4ett, fcry . (b.) = broeien (geslachte
varkens, gevogelte); er ift gegen ale?, abge,
bvittjt = hij heeft geen greintje gevoel (van
schaamte of eer) meer over.
ab'brillien, fcbtv. (b.) = afbrullen; flit a. =
zich afbrullen, zich door brullen afmatten.
atebruntnten, icbit). (b.) afbrommen; eine
Strafe a. = een straf uitzitten.
ab'bitgein, fcbtv. (b.) = afstrijken (het linnen),
afpersen (de naden).
ab'buittett, fcbtv. (b.): einem env. a. = door
vleierij, door liefkoozingen lets van iemand
verkrijgen, afyleien, jilt a. = zich uitputten
door losbandigheid.
ab'biirben, fcbtp . (b.) = ontlasten, afladen.
ab'biirften, fcbtv. (b.) = afborstelen, wegborstelen.
ab'bil-4ett, le*. (b.) = boete doen voor, boeten.
itbs biifluttg, in. = boete, penitentie.
ift abge,
ab'buttertt, fcbtv. (b.) = afkarnen;
buttert = de boter is klaar gemaakt.
itbe, f. — (4), — (4) abc, alphabet; er ftebt nocb beim Mc = hij is nog maar
bij het abc, bij de eerste beginselen; er faun
nicbt einmat ba4 the = hij kept geen a voor
een b; nacb bem 9/bc orbnen = volgens het
abc, het alphabet rangschikken.
= bank voor de A-b-kinderen.
ifbc'battf,
= A-b-boek.
itbe'budt, 1., Wbc'tafel,
%be':
ifbcba'ritt, ftbcba'rier,
A-b-leerling, A-b-held, beginneling.
atebadien, fcbtv. (b.) = van het dak ontdoen;
doen Kellen; flit a. = of Kellen, schuin afloopen.
= hellend.
ab'barbig,
ftb'barijung, tv.—, — en= belling, glooiing, talud,
steilte, glacis; lt. ber erufttuebr afdakking
van de borstwering.
ab'biinutten, fd)tv. (b.) = afdammen.
ab'bantOfen, fcbiro. (b.) = laten verdampen;
a., (f.) = verdampen, uitdampen; wegstoomen.
ab'bilutPfett, fcbtv. (b.) = doen of laten verdampen; stoven, smoren.
itb'bantpfunn, tn. —, —en = uitdamping.
itb'bamPfunt011gefiifi, f., =feffei, nt.
verdampingsketel.
ab'baufen, fcbtv. (t,.) ontslaan, afdanken,
wegsturen, den dienst erlaten, een ambt
neerleggen, afstand doen, zijn ontslag nemen.
—, --en = ontslag, afstand,
eib'bantung,

libbanfunOiciyin.
afdanking, het bedanken. 2[6'banfuttOfc4elit,
m. = paspoort; verlof brief, —pas.
ab'barbett, fcbtn. (b.) = uitzuinigen; ficb ettro.
(am Ttunbe) a. = zich iets onthouden, ontzeggen, uit den mond sparen.
ainuarren, fcbtn. (b.) = goed drogen.
affDetlen, fcbtro. (ti.) = het dek wegnemen,
bloot maken ; van het dak berooven; (de tafel)
afnemen; villen; afrossen, afdekken.
9th'becter, tn. = vilder.
—, —en = het villen, vilderij,
Mbederci t,
vildersplaats.
ith'becterfnerlit, tn. = vildersknecht.
9t6ebecterteber, f. = sterfle(d)er.
ab'behten, fcbtu. (b.) = afdammen, af- of bedijken.
9.16beira, f. = Abdera. /tfiberiti, nt. —en,
—en = Abderiet. abberlitifft = Abderietisch.
kalfateren.
ab'vlittett, fcbtn. (tj.)
dik worden, dik maken,
aivbiden, fcbtu. (fj.)
gebonden maken.
9thibiden, 1., 9t6 i birtung, tn. = verdikking,
bet dik worden of maken.
ab'biefen, fcbtn. (ti.) = (met delen) bevloeren ;
afschieten, afschutten (met planken).
uitdienen; eine Scbutb
atOteiteit, fcbtn. (b.)
a. = een schuld afdienen, afdoen met dienen.
2tbb i fation', tn. —, —en = abdicatie: afstand.
ab'bingen, ft. it. ittiv. (b.) = afdingen.
ntebiOnttieren, fcbtn. (b.): elnem ettn. a. .---afstrijden; tegenspreken.
abblite'reit, fcbtv. (b.) = afstand doen.
afwikkelen,afhaspelen,
fcbtu. (b.)
afrollen; van de pop afhaspelen.
Mbo'men, — u. —mina = abdomen:
onderlijf, onderbuik. abbontinar = abdominaal.
ab'buttuent, fcbin. (b.) = met donderend geweld afschieten, met donderende stem zeggen;
uitdonderen.
ab'borrcn, fcbtn. (1.) - verdorren en afvallen.
ab'biirren, fcbiv. (b.) = geheel drogen; uitzijgen, afdrijven.
9ths barrofen, m. = zijg-, zweetoven.
ab'boffieren, fcbtv. (b.) = doen glooien, belling geven.
nt. afschrapsel van tin, tinspanen.
(1).) = af-, wegdringen.
abibriingen,
fab'Drauen, fcbto. (fj .) zie abbrobend
ab'brerkfetn, fctni. (b ) = af- of wegdraaien,
afronden.
%b'breigurnr, tn. = draaibank.
2thine4eifen, = draaistok.
ab'brcOen, fcbin. (tj.) - afdraaien, wegdraaien,
afwringen; draaien.
atebrefr4cit, ft. (b.) = afdorschen, uitdorschen ;
afrossen, afranselen; eine abgebrofcbene tnef,
bole = een afgezaagde an.; abgebr. l ntidttit,
laffe verontschuldiging.
bigung
afdringen, afdwingen,
abi bringett, ft.
afpersen.
afdreigen.
atilyroben, fcbtv. (b.)
2tbi bruct, m. —(e)?.,, —batcfe u. (ucbbructerei)
—brucfe = afdruk, het afdrukken; proef, proefdruk, proefblad; afdruksel; drukker, trekker
(aan een geweer).
abibrutfbar = (af)drukbaar.
citybructen, fcbiu. (t.) = afdrukken, drukken,
overdrukken.
fcbtn. (b.) _= aftrekken (een geweer
bijv.), afschieten; afdrukken, afduwen; ba?,
briictt mir bct, tern ab = dat breekt mij het
hart, dat doet mijn hart bloeden.

ftbeitbma4t.
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elb'brihtftange, tn. = trekker (van een vuurwapen).

itObuttion', tn. —, —en = af- of wegvoering;
dwarse breuk.
ab'bunteht, fcbtn. (fj.) = (een stof) een donkere kleur geven.
arbuttftett, fcWn. (b. U. 1.) = verdampen.
ab'bihtfteit, fcbtu. (b.) = doen verdampen,
uitwasemen.
itiebiinftung, is. —, —en = verdamping.
ftrYbil-iittuntObau, 1. = verdampings- of
lekhuis, gradeer- of gradueerhuis.
ablmpfett, fcbtn. (b.) = afdrogen (met pluksel bij v.).
abbuge'ren, fcbtu. (b.) = abduceeren: afleiden.
ab'etienen, fcbtu. (b.) = effenen.
het effenen.
ithi etienung, 11).
%ince' = Ktn.
— = a-b-leerling; ook:
itinceba'rier, m.
spotnaam van de wederdoopers. itinceba':
= a-b-leerling.
rind, m.
abecebie'ren, fcbtn. (b.) = het abc opzeggen.
affeden, fcbtu. (b.) = afhoeken, de hoeken
wegnemen, of van hoeken voorzien.
abs ennett, fcbtu. (b.) = afeggen.
afreicOett, fcbtn. (b.) = ijken.
zich door groote
abi eifertt firO, fcbtn. (b.)
drift of door grooten ijver afmatten.
ab'etten, fcbtn. (f.) = wegijlen, wegsnellen.
ab'effett, fcbtu. (b.) = van ijs ontdoen; zijn
biezen pakken.
Mete, tn. —, —rt = abeel, witte populier.
2ti be1tnofc4, m. —0, —e = abelmosch,amberof muskusbloem.
it'bent, m. —e = avond, westen; CI enen
ob. auf ben W. = tegen den avond; ant W.
ob. be?, 91benM ob. abenM='s avonds; beute,
geftern, morgen a. = heden, enz. avond;
ift nod) nicbt after Zage 2I. = man fort ben
Zag nicbt box bent toben = we zijn er nog
niet of wie het laatst lacht, lacht het best of
men moet geen hei! roepen, voor men over
de brug is of: het kan verkeeren; au
effen,
ftlelfen = het avondmaal gebruiken, soupeeren;
her beifige
= de avond voor een feest of
kerstavond.
= avond(kerk)dienst,
it'benbanbarbt,
avondgebed.
avondeten,
avondmaal.
Wtienbinut, 1.
nachtvlinder. 21'benb:
9ti ticubfaiter,
= Wbenbanbacbt.
fcier,
avondwandeling. Wbenb.,
it'pettbgang, m.
genenb, to. = het Westen. erbenbgetiiute,
f.
avondklok, avondgelui. 9Vbettbgefell:
fMnft, tn. = avondpartij, avondje, soirée.
9111000)de, = avondklok, het Angelus.
it'bentlgottebienft, tn. = avonddienst, vesper.
it'benbiarib, tn. = jacht bij fakkellicht, fakkeljacht.
2tibenblinnb, f. = avondland, westen. Wbeitbz
— = westerling. nitienb:
= westerseh; ble abenbliinbifcbe
kircbe de Westersche of Latijnsche kerk;
ba?, abenbiiinbifcbe gteicb = het westersche
rijk. 21' benbtaitbfrijaft, tn. = avondlandschap. cebenbliM = in den avond; westelijk.
9Vbenbluft, ob. 9rbenbtuftbarteit, iv. =
avondvermaak.
2Vbenbuta41, f. = avondmaaltijd, avondeten;
ba?, (beitige) W.=het(heilige)Avondmaal,Nachtmaal, de (heilige) communie; aunt geben
Nacht- of Avondmaal houden, het Avondmaal
gebruiken of vieren; NO W. emWangen = ter

thenbutahlOcier.
heilige tafel naderen, communiceeren; ba?,
reicben ob. atOteilett = de communie toedienen.
irtienbutablOeler, to. = avondmaalsviering,
hoogtijdhouding. /111enbutaftWaetnaer, In. =communicant.
it'benbntaigiett, tv. = avondeten. /11'nor.
sneer, 1. = westelijke zee, Atlantische Oceaan.
Wi tienbineffe, ob. :ntette, iv. = vesper.
Wbenbutufir, tn. = serenade.
it'üenbpfattettauge, f. = avondpauwoog.
irbenbrot, 1. ob. itliettbrOte, tv. = avond[rood.
= 's avonds.
a ben
avondschemering.
iti bettbf(4eitt, m.
Wbenbgebet.
irtiettbfeant, tn.
its benbfeite, tv. = westzijde.
irbenbitern, tn. = avondster. irbettbftifie,
Vv. = avondstilte.
avondit'Oenbtiftt, nt.
/titlenbtafel,
tafel, avondeten.
it'OettbboaeI, m. = een avondvlinder, sflnx.
= westwaarts. itlienbtueite,
= westelijke amplitude, avondwijdte.
irbettbIttinb, m. = avondwind, westewind.
itlienNtriet, m. = avondpartijtje, soirée.
Witienteuer, f. — = avontuur; ein 1t. be=
ftebett = een avontuur hebben. aibentetterlid)
= avontuurlijk, vreemd, zonderling, gewaagd.
avonturen zoeken,
a'benteuent, fcbm. ((j.)
wagen, avonturen.
m.
—
—
=
avonturier,
gelukirbentettrer,
zoeker, waaghals.
it'Oenteurerin, —, —nen = avonturierster.
(Viler = maar, echter; nog eens; nun a. =
nu; ober a. = of wet; a. bennocb = toch,
telkens en telnochtans; a. unb abermal,e,
duizend
kens weer; taufenb unb a. taufenb
en nog eens duizend; ee ift irnmer emu Wber
babei = er is altijd een maar bij.
it'berac4t, tn. = herhaalde ban, verzwaarde
ban, vogelvrij\erklaring.
ab'erbett, 1cOttl. ((j.) = erven, overerven.
it'beratattfie, tn. = bijgeloof.
aliergtautiiir0 = bijgeloovig.
bij von(1We-riot-nen, unr. (b.): einem ettu.
nis ontnemen, ontzeggen, onteigenen.
= ontzetting, uitstooting
itWerfennung,
bij vonnis.
= nog eens, we(d)er.
a'berntat ob.
a'berittatig = herhaald, ander, tweede.
%lien-tame, nt. = schimp-, spotnaam.
ab'eritten, fcbtu. (0.) = (af)oogsten, inoogsten,
inzamelen.
aberration', tn. —, —en = aberratie: afwijking, afdwaling.
erberraute, tu. = averuit, averoen.
= valsch vernuft, waaniti t/erinith nt.
wijsheid, onzin, mallepraat, ijihoofdigheid.
onzinnig,
dwaas, suf.
=
ab'etMertt = abtifcbern.
ab'effen, ft. (1).) = afeten, opeten, leeg eten;
ophouden met eten.

f.=Abessinie. Meffiltier,
= Abessinier. abeffiltifcli = Abessinisch.
atqadjett, fcbtv. (b.) = afdeelen in vakken,
indeelen.

inftaltunn, to. —,

= het indeelen,

indeeling.

aWfiibeln, fcbtu. (1).) = (boonen) afhalen.
ab'fabuten, fd)to. (0.) = afvademen.
atqiibuten ob. atiabtten, fd)tu. (O.) = (lb=
fetbetn.
atefaiwn, ft. (O.) = wegrijden, afrijden, ver-
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abfertigen.
voeren; einen Sec; a. = een weg berijdbaar
maken; moe rijden; a., (f.) = vertrekken, afrijden, afvaren; inrukken, doodgaan, naar de
andere wereld gaan; 't hoekje omgaan; ontglijden, ontglippen; einen a. 'Olen = einen
a b bfien taffen.
itWfatirt, h — = vertrek; flood; bad &fawn
611r 11. = het teeken van vertrek, afvaart;
zeilree zijn.
fertig fein
bur
itb'faftrtOtanne, to. = \lag van vertrek.
ith'fabrOilattat, f. = sein, signaal van vertrek.
%blau, —(e)t, al, helling, verval; ontrouw, desertie, het afvallen; afval, afsnijdsel; vermindering, verarming 0 an ertsen);
't afgaan, afgang, 't malle figuur.
I. ab'falIen, ft. (j.) = vallen, afvallen, afhellen,
hellen, dalen; afvallen, vermageren, verminderen; verschieten van kleur; (stud.) afgaan,
vegen; er f alit ab = hij veegt; babei fatft nicbt
Wet fiir mid) ab daar valt voor mij niet
veel aan to verdienen, er schiet voor mij niet
iemand afvallen,
veel over; bon einem
zijn partij serlaten; bon ber alefigion
=
v. d. godsdienst afvallen; ein abgefailener
ttget = een gevallen, oproerige engel.
II. ittqatien, f. = het afvallen; het afdrijven
(v. schepen).
afvallend; ongunstig, afkeurend;
weigerend, weigerachtig, afwijzend; af hellend ;
afvallig; ein abfiirfiger 93efcbeib een weigoring, afwijzend antwoord; clout a. befcbeiben
= iemand een afwijzend antwoord geven,
afwijzen;ein abfiittfge?, ltrteif = een ongunstig,
afkeurend oordeel.
= afleid-, afwateringsbuis of
itblalfrOOre,
-kanaal.
atefai3ett, fcbtu. (b.) = afschaven (de aanhangsels v. het vleesch aan huiden), vleezen;
sponningen maker), spongen.
ablanaett, ft. (b.) = afvangen, wegvangen;
= den doodsteek geven; einen
einen Ooirfcb
a. = iem. op heeterdaad pakken.
abs fartiett, fcbtv. (b.) = afverven; afgeven,
afkleuren.
abliifeIn fief), fcbtu. (b.) pluizen, rafelen.
ablafern, fc0to. (1).) = afhalen (boonen); (144)
a. = uitrafelen.
aWfaffen, icOto. (b.) = stellen, schrijven, redigeeren, opstellen; pakken, vatten, meten,
wegen; bad l ifen a. = platslaan.
— = schrijver, steller.
fttrfaffer,
= het opstellen, stellen,
116'faffung,
bewoording.
aWfaften, fcbtu. (b.) = afvasten, vastende
boeten; fist) a. = zich afvasten.
atqaulen, fd)m. (1.) = afrotten.
ablerliten, ft. (1).) = afvechten; elite Straf3e
a. = een straat afbedelen; (let) a. = zich
afvechten, moe vechten.
= plukken; ruien.
carfebertt, rctito.
aWfeant, fcbtu. (b.) = afvegen, afstoffen, vegen.
ab'feiten, fcbtu. ((j.) = ars/Oen.
ittefeilidjt, I . = vijlsel.
ab'feilfrfjen, fcbtu. (0.) = afdingen.
afrfeinten, fcbM. (b.) = schuimen, afschuimen;
a b'g efei ttt t= sluw, geslepen, doorslepen,
gerafflneerd.
ablenftern, fcbtv. (b.) doorhalen, kapittelen,
uitveteren.
aWfertigen, icbro. (b.) = (iets) afzenden, afvaardigen; expedieeren; (iem.) helper (aan de
post, in den winkel e. d.); afschepen, (iem.)
zijn vet of er N an langs geven.

abfertigung.
itiffertiglina, tv. —, —en = afzending; uitbrander, afscheping, weigering. ittYferti:
gungOtteitt, tn. =-- bewijs van inklaring.
atefetten, fcbtn. (b.) = vet afscheppen, wegnemen; mager warden.
atefeurttett, fcbtn. (b.) = vochten, bevochten;
vocht afge,en.
atefeuern, fcbtu. (b.) = afvuren, afschieten,
lossen; afgaan; ophouden met vuren.
Wefeuern, 1. ob. Wileuetung, tn. = het
lossen, vuren, salvo.
atefiebeln, fcbrn. (b.) = affiedelen, afkrassen,
afzagen; de metaalslakken wegnemen.
abliftrieren, fcbtn. (b) = filtreeren.
atefir3en, fcbro. (b.) = van \ ilt ontdoen, kapittelen, den mantel uitvegen.
ablinten, ft. (1.) = tevreden stellen, voldoen,
betalen, schadeloosstellen; (een Prins) apanageeren, (een kind) zijn wettig erfdeel vooruit
betalen; fief) mit einetn a. ---- het met iemand
eens warden, een schikking maken, tot een
akkoord komen; gob mit feinem OenAffen a. =
zijn geweten tot zwijgen brengen, in slaap
sussen.
ittefinbung, to. —, — en=voldoening, schikking,
schadeloosAeiling, apanage.
ithi filtbunOlInclb, f., :quantum, f. nub
: funttne, In. = schadeloosstelling(ssom), lijftocht.
ablingem, fcbtn. (b.) = (op de vingers) voortellen.
ablifdyit, fcbtv. (1.) = af y isschen, bad Zeite
a = den room, het baste afscheppen; einem
ettn. a. = ontfutselen.
ab'ffar4m, fcbtn. (b.) = hellend of vlak maken.
ifirftartitun, to. —, —en = het hellend- of
vlak-maken.
abliantmen, fcbtn. (1.) = (leder) vetten.
atqtatterit, fcf)tv. (4.) = wegfladderen.
ablauen, fci-iiv. (b.) -------- af-, uitspoelen, wasschen ;
(v. d. wind) verflauwen.
itftlattfafi, 1 . = spoel-, waschvat, -kuip, tobbe.
W1'401101), m. = wasch-, spoelhaard, -tafel.
ablIettten, ft. (t.) = (de vlechten) los maken ;
afvlechten.
atefieden, fcbtv. (lj.) = vlekken, afgeven, afplekken.
afffebern, fitly . (0.) = (koren) uitstoffen.
itb'ffeiftteifen, f. = stootmes, schaafijzer.
Wetleifelien, ram. (b.) = afscha\ en, vleezen.
ittqletiAnteffer, T. zie t bffeifcbeifen.
niffilegen, ft. (f.) = wegvliegen, afvliegen,
vertrekken.
ateffiefgn, ft. (f.) = wegvloeien, afvloeien,
vervloeien.
ab'ffa4eit, fditn. (b.) = vlooien.
atiltafien, fcbtv. (lj.) = [afroornen] ; (bout) met
een vlot vervoeren.
ablaten, fcbtv. k b.) = affluiten.
Wetitto, nt. = vertrek, het afvliegen.
atefliinein, fcbtu. (b.) = vlieLen en vleugels
wegnemen (van zaden).
%blink nt. .. fittife8, .. fiiiTie = het af- of
wegvloeien, afloop; eb, riool, goot; helling.
9-t b' flit fYl rithen, m., Weftufirinne, tn. =
greppel, riool, verlaat.
ab'fluten, film% (f.) = afvloeien, wegstroomen.
abi ftitnen faffen = laten volgen, leveren.
Wefotquun, Iv. —, —en = levering.
atefoltern, fcbtn. (b.) = affolteren, afpersen.
ateforbern, fcbtv. (b.) = afeischen, afvorderen;
tot zich roepen; Mott bat ibn abgeforbert =
God heeft hem tot zich geroepen.

ilbgaltripriifung.
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itteforberung, in. = eisch, opeisching, terugroeping.

Weform, tn. = vorm, afdruk.
atefornten, fctn. (.) = vormen, afdrukken;
van de leest nemen.

Wifformunn, iv., itb'formen, f. = het vormen, het afnemen (v. d. least).

Weforntitifteu, nt. = (een soort) leest.
ablorfc0en, fcbtn. (b.) = af-, uitvragen, uitvorseben.

atvforitett, fc11). (b.) = abbotaen.
aiffragen, TcOlv. (lj.) = afvragen; vragen,
overhooren; uithooren.

ablreffen, ft. (lj.) = afvreten, afknagen; afgrazen; bet g ram frif3t Om bc0 ttnra ab =
het Nerdriet knaagt aan zijn hart.

ab'fricren, ft. (f.) = afvriezen.
ablurfitetu, fdpv. (b.) = afranselen.
abitii4fett, ittn. (f).) = gevoelen.
ftbluOr, tn. —, —en = vervoer, transport,
karrevervoer; afvoer; (stud.) nederlaag (bij
't duel.)
ab'filOreit, fctitv. (.) = weg-, mee- en vervoeren; bie lade a. = aflossen; of brengen;
aftroonen; kwijten, betalen, afdoen; buiten
gevecht stellen; afwijzen, afschepen; trekken
(van goud-, zilverdraad enz ); purgeeren, afdrij yen.

abliitirettb0 Mittel, etti'fitOrtnittel, f. =
afdrijvend, purgeermiddel, laxatief, purgatief.

9.1tefilbrtifeb, m. = afvoerbank.

Wefiii)ruttn, tn. = vervoer, betaling, afdoe-

ning ; aflossing ; afdrij ving , purgeering ; het
trekken.
iWtii4ruttOriann, m. = afscheidings-, afvoerkanaal of -buis. 91(qiibruttOntittei, 1.
zie atifilt)renbe Mittel.
ittefiiimittiOluen, m. = ontlaster, afvoerweg.
abliitten, fct)tv. (L.) = tappen, aftappen, overtappen; in ata f* n a. = op flesschen doen.
ittefiinung, tn. = het aftappen.
abjurdjen, fcbtn. (b ) = afscheiden (door voren
of qreppels).
ateftittern, fcbtv. (0) = voe(de)ren, afvoe(de)ren; volstoppen.
itbliitterung, iv. = (af)voe(de)ring, groot
maal.
itb'gabe, to. —, —n = afgave, afgifte, levering, overgave; belasting, tol, rechten.
ab'gabeht, Wu. (1).) = afpikken, afnemen
(met een work).
abs gabenfret = vrij van belasting. ftb'gaben:
frettieit, tn. = vrijdom van belasting.
itifnabenOffirljt, tn. = belastingplicht. ail':
gatienPftict)th = belastingplichtig, -schuldig.
ith'gabenlueren, T. = belastingwezen.
Wenang, In., —(e), .. giinge = vertrek, het
verlaten, uit- of afreis; debiet, aftrek; verlies,
vermindering; tarra; onbruik; miskraam; beim
W. bent Otputtafium = bij het verlaten; biefer
VIrtifet bat ob. finbet auten, icbnetten ob. lei.
nen W. = dit artikel gaat goed, gauw of niet
van de hand; in W. fouttnen = in onbruik
geraken; W. an?, bent 2eben = het afsterven.
absgiingin = gezocht, gewild (van waren);
versleten, oud; ontbrekend, niet aanwezig,
verloren gegaan; a. tuerben = in onbruik, uit
de mode raken.
itb'giinftting, in., —(e)d, —e = afvallige.
Weniinnfet, f. —I, — = overblijfsel, afval.
WegetnOlud), T. = opening (in den bijekorf).
Wegattnnniifunn, Yu. = eindexamen.

ittigattgOtation.
2tlegang4ftation, tn. = station van vertrek.
iftegann43eitanW, f. = einddiploma.
ab'gaten, fcfpn. (1).) = (af-, uit-) wieden.
ab'gauttern, f.btn. (t) ) = ontstelen, op schelmachtige wijze ontnemen.
abs geben, ft. (b.) = afgeven; overgeven, overhandigen ; ein Urteit a. = een oordeel uitspreken; (Stimmen) uitbrengen; (einen ecbui3)
doen, lossen; id) gab Om ein4 ab = ik gaf
hem er een (een tik); einen Vecbfef auf
einen a. = een wissel op iem. afgeven, trekken; eteuern a. = belasting betalen; er tnirb
einen tiicbtigen Cffiaier a. = hij zal een flick
officier worden; einen bfor3en Bufcbauer a. =
alleen maar toesehouwer zijn; tvirb 91e,jen
a. = het gaat regenen, we krigen regen;
tvirb We* a. = er zal weinig bij overschieten,
het zal niet veel geven; lid) mit env. a.
zich met iets afgeven, bemoeien, bezig houden; rub mit einem a. = omgaan met iem.
ab'gebrannt (abbrennen).
%b'gebranntOeit, tn. — = armoede, gebrek.
ab'gebrofdyn (abbrefcben).
—en = afgezaagditbs gebrofrbenbeit, tn.
heid, alledaagschheid, banaliteit.
ab'eefeitnt (abfeimen).
ategegriffen = cud, afgedragen; (van boeken)
beduimeld, stukgelezen.
airgebagert = vermagerd.
ab'ge4(e)n, unr. (tj.) = afluopen; afstappen; a.
(1.) = vertrekken, weggaan, afgaan; ontbreken;
mit robe a. = sterven, overlijden; ber Knopf
ift abgegangen = is er af(gegaan); opgeven,
laten varen; er gebt nid)t Von feiner aorberung,
Wleinung ab = hij gaat niet van zijn eisch
af, geeft zijn meening niet op; afwijken (bout
Sege, bon ber RBabrbeit); bie aarbe getab =
de kleur, de verf gaat af, laat los; lid) nicbt&
a. taffen = het zich aan niets laten ontbreken ;
gebt ibtn nid)0 ab = er ontbreekt hem
niets; biefe tare gebt gut, flott ab = gaat goed
van de hand; er liif3t bout $reife nid)t4 a. =
hij laat niets s alien van den prijs; affe4 fann
nod) gut a. = afloopen; a. faffen = laten vertrekken, afeenden; unter 80 $fenttige ging 0
nie ab = bleef het nooit.
ab'geigett, ((btu.
zie abfiebeftt.
ateget3en, fcbm. (b.): feineut gRunbe ettn. =-(zich) iets uit den mond sparen; tut a. = zich
doodzuinigen; fict) etto. ant Wtunbe a. = (zich)
iets uit den mond sparen.
abigetagert (abfagern).
ab'gefebt = afgeleefd, oud. iftegelebtOeit,
— = afgeleefdheid, ouderdom.
affgelegett = afgelegen, verafgelegen, verafgelegenheid,
wijderd. Wb'oetegenbeit,
eenzaamheid, afstand.
ab'gentactit! = akkoord! afgesproken!
ab'getneffen = afgemeten, deftig, stijf.
= afgemetenheid, stijfheid,
nteffenneit,
deftigheid.
Woe-neat = ongenegen, ongunstig; id) bin
nid)t a. = ik ben niet ongenegen, ben bereid. ittegetteigtfjeit, ongenegenheid,
afkeer.
Wrgeorbneter, m. = afgevaardigde, (af)gezant, gedeputeerde.
itbi georbnetenbau, f., :tammer, tn. = huis,
karner van afgevaardigden. etifneorbneten:
waif, tn. = verkiezing van afgevaardigden.
ab'gerben, fcbtn. (b.) = aflooien; afrossen,
afranselen.
ab'gerebet = afgesproken.
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abnOttifch.
ab'gerebeterntafien = volgens afspraak.
ab'gerlittet = afgericht.
ategeriffen (abreifen).

— = gehavende toestand,
illb'gerifientylt,
verval; het onsamenhangende.
ab'gefagt (abfagen).
ittegefanbter, tn. = (af)gezant, afgevaardigde,
ambassadeur.
ategefabt (abf cb aben).

airgefityieben(abfcbeiben). itbsgefebiebentott,

tv. — = afscheiding, afzondering, eenzaamheid.
ab'gefrOliffen (abicbfelfen).
ifb'gefftliffenbeit, tv. — = beleefdheid, beschaafdheid, hoffelijkheid.
ab'gefittoffett (abfcblieten).
— = afzondering; afitb'gefrOtoffettfett,
ronding, volmaaktheid, afgeslotenheid.
laf, flauw, ongerijmd.
ab'gefdintatft
—, —en = lafheid,
elb'gefeinttacitheit,
flauwiteit, ongerijmdheid.
ab'gefeben, zie abfeben.
ab'gefonbert (abfonbern).
ittvgefottberttiett, tn. —, —en =afzondering.
Ub'gefOattnt (a b ipannen).
— = verslapping, slapitb'gePanntbeit,
heid, ermoeidheid, afmatting.
ab'geftanben (abfteben).
ab'geftorben (abiterb en). itb'geftorbenbeit,
gevoelloosheid, lusteloosheid, apathie.
ategeftunttift (abftumpfen).
itb'geftumpfttiett, to. — = afstomping, gevoelloosheid, stompzinnigheid.
ab'gefunfette Zergangenbeit = ver verleden.
asbgetan: eine abgetane Sacbe= een afgedane
zaak ; zie verder a btu tt.
abi ge/vinnen, ft. (b.) = afwinnen; bem aeinbe
ben keg a. = afsnijden ; idj fann biefem
(einen Oefcbmacf a. = ik kan geen smack
vinden in dat spel; einem ben %orfprung a. =
iem. vooruitkomen, vooruithalen, v6Orkomen,
lappen.
= afwennen, afleeren ;
ab'getokiinten, fcbtv.
ein Stinb a. = spenen.
/lb'getnijiittung, tv.= het afwennen, afleeren;
spenen.
ab'giert, ft. (b.) = afgieten; klaren.
er, m. = gieter, afgieter.
—, —en = het afgieten of
itLegiefmttg,
klaren.
ab'gitifetn, fcbM. (b.) = (boomen) toppen,
knotten.
ab'gittern, Irbil). (b.) = aftralien, afrasteren.
itb'gtatt3, nt. = afglans, afschijnsel, weerglans; evenbeeld.
ateglatten, icto3. (tj.) = gladmaken, polijsten.
— = poliister.
itb'gliitter, m.
= het polijsten.
itb'gtiittung,
=
gelijk, effen, waterpas
ft.
ab'gfeictiett,
maken; vereffenen, justeeren.
itb'gteidjung, = het gelijkmaken, waterpassen, justeeren. ab'efeic4ung4tuage, tv...muntschaal, adjusteerbalans.
ategteltett, ft. (f.) = afglijden; born recbten
Sege a. = afraken, afdwalen
atrglitfitett, fcbtn. (f). = a bgfeiten.
ab`gififjett, fd)hl. (b.) = gloeien ; uitgloeien,
frisschen; Vein a. = warm maken.
= gloeiing, het uitgloeien,
ittvgliibung,
frisschen.
absgott, m. = afgod; troetelkind. itbgatteret',
to. —, —en = afgoderij; mit einem treiben =
iem. verafgoden. ategkittifet) = afgodisch.

ftbgottOftlilange.
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%Wilke.

itb'eott6ft4lange, to. = afgodsslang, boa etb'biirtung, in. = het harden, verharden.
affbaraen, fcbto. (b.) = het hars wegnemen

constrictor.

ab'graben, ft. (tj.) = afgraven, weggraven;
afgreppelen; afleiden.
ab'griimen flab fcbtu. (1).) -= zich verkniezen,
zich dood kniezen; ein abgegriiint6 Oeficbt =
een verkniesd gezicht.
ab'grafen, fcbtu. i(b.) = Brazen, af- of weggrazen; maaien.
ab'greffen, ft. (b.) = uitslijten; beduimelen.
absgrenaen, Tcbtu. (b.) = afgrenzen, afbakenen.
atb'gren3ung, M. —, —en = begrenzing, afbakening, grensbepaling.
atb'grunb, nt. = afgrond.
absgucien, fcbtn. (b.) = afkijken; ficti a. =
zich moe kijken.
eth'gunft, W. — = afgunst, nijd, minachting.
abs giinitig = afgunstig; afkeerig.
ab'giirten, fcbm. (fj.) = afgorden; ontgorden;
den buikriem (v. een paard) los maken.
1,10'gitfi, In. = het afgieten; afgietsel, cliche;
afblaaspijp; waterzak (v. een pijp).
abliaaren, fcbrn. (b.) = haren, afharen, ontharen, verharen.
abliabett, our. (b.) = af (Diet op) hebben;
er mill ettn. a. = hij vordert zijn deel.
abljacten, fcbw. (0.) = athakken, afhouwen.
abl)abern, fcbtn. (b.) = door twist verkrijgen,
afpersen.
abibageln, fcbm. (1). u. 1.) = uithagelen,
[afhagelen.
ab'biigen zie abbegen.
ab'4agern, fcbrn. (f.) = af- of vermageren.
ab'bittetn, fp m. (b.) = afhaken; loshaken.
ab'baren, fcbro. (b.) = loshaken.
abliatitern, fcbto. (b.) = onthalsteren, aftuigen; ontzetten, berooven.
ab'batien, fcbto. (b.) = los-, ontkoppelen; den
halsband (v. een hond)afdoen, onthalzen; fici)
etio. a. = zich van lets ontdoen of afmaken.
ablialten, ft. (b.) = afhouden, tegenhouden,
ophouden, beletten; eine Situtng, ein (stamen
a. = houden; born &tribe a. = van land, van
de kust afhouden; born Uinbe a. = voor den
wind afloopen.
eibl)after, nt. = kabel, meertouw.
eibliattung, W. = verhindering; K. baben =
verhinderd zijn, belet hebben ; K. ether Sitting
= het houden v. een zitting.
ab'4iintntern, fcbrn. (b.) = af- of weghameren.
ablianbein, fcbto. (b.) = afkoopen, koopen
van; afdingen; af- of verhandelen,lbetoogen.
ab4an'ben = weg, verloren; bae Ibud) ift mir
a. gammen = ik ben het boek kwijt geraakt.
etb'banbter, m. —, — = verhandelaar.
atb'banbfung, 113. = verhandeling, dissertatie.
iibljang, m. —(e)e, .. bane = helling, glooiing,
schuinte, afloop.
abi bangen, ft. (b.) = afhangen, neerhangen;
hellen, glooien; afhangen (= afhankelijk zijn).
abliiingen, fcbin. u. ft. (b.) = af-, neer- of
weghangen; af-, loskoppelen (spoorwagens);
afhangen (= afhankelijk zijn)
ab'biingig = hellend, glooiend; afhankelijk,
ondergeschikt.
atb'hiingigiett, W. — = hailing, glowing; afhankelijkherd, onderworpenheid.
abliiiren, zie abbaaren.
ab'barien, fcbro. (b.) = harken, afharken.
abliiirtnen fief), fcbm. (b.) = zich verkniezen,
zich dood kniezen, van verdriet vergaan.
abl)iirten, fcbtn. (b.) = harden, verharden,
stalen, verstalen; flit gegen bie Witte a. = zich
tegen de kou harden.

(v. een boom).

abljafiten, fobin. (b.) = weg- of afpakken.
abl)afpeln, fcbro. (00= afhaspelen, afwinden;
eine Rebe a. = een redevoering aframmelen.

iibliafPfer, ut. —,;,, — -,--- afhaspelaar.
ablAuben, fcbtv. (b.) = (den valk) de kap
afnemen.

abliaudien, fcbin. (b.) = afblazen.
ab'bauen, ft. (b.) = afhouwen, afslaan.
ab'biinten, fdpn. (b.) = villen, stroopen, afhalen; vervellen.

ab'beben, ft. (b.)

= af- of wegnemen, afbeuren,
aftillen; (een kanon) van de affutt nemen;
(de kaarten) afnemen; (de tafel) afnemen;
fiM a. bon = afsteken, zich afteekenen tegen.
abi lpoljeln, fcbm. (b.) = hekelen.
ab'beften, fd)to. (b.) = losmaken, afhaken.
ab'begen, fcbin. (b.) = afheinen, aftuinen.
abIjeiten, fcbto. (b.) = genezen, heelen; a., (f.) -=
genezen.
ettrbeitung, to. = genezing.
abl)elfen, ft. (b.): einem etrna a. = helpen
af te nemen, af te doen; einem bon atm. a. =
aftrelpen, einer Sacbe a. = een zaak in orde
brengen, herstellen, verhelpen; einer Sdnuie=
rigfeit a. =een moeilijkheid uit den weg rutmen; einem Oebilrfniffe a. = in eec behoefte
voorzien.
ablytten, fcbtu. (b.) = kiaren, zuiveren; .9(4
a. = klaar, helder worden.
etb1 4eflung, to. — = zuivering.
ate4er6en, fcbrn. (b.) = (een kind) liefkoozen,
knuffelen.
abi beilen, fcbio. (b.) = afjagen, doodjagen;
afmatten, afjakkeren, afneulen.
ilb'boung, M. —, —en .---- 't afbeulen ; lange of
groote jacht.
abs beudytn, lap.). (b.) = afhuichelen.
ab'tgulen, fcbtu. (b.) = (een rede) afhuilen,
op een huilerigen toon uitspreken; flit) a. =
zich afhuilen.
ab'begen, fcbru. (b.) = aftooveren.
%b i b-life, tn. — = hulp, middel, hulpmiddel,
geneesmiddel, uitkomst, uitredding.
ab'binfen, fdpn. (f.) = weghinken.
ab'nobetn, fcfpn. (0.) = afschaven, schaven;
beschaven.
ab'bott) (met Dat.) = ongunstig, ongenegen,
wars van.
ab'Oten, fcbru. (b.) = afhalen; ein Sd)iff bout
Stranbe a. = afbrengen, vlot maken.
ftfapt,i, f. —6 = het orngehouwene, gekapte,
gevelde bout.
ab'boi3en, fcbin. (b.): eine Oegenb, einen Gait)
a. = ergens 't geboornte, een bosch vellen;
(iem.) afrossen.
etb'bufAung, tn. = het vellen, omhakken.
ab'borMen, fcbtn. (b.) = afluisteren.
ablOrett, fcbto. (b.) = afluisteren; (getuigen)
hooren, in 't verhoor nemen, ondervragen;
(een rekening) onderzoeken; (lets of iem.)
overhooren.
abborretUie'ren, abborrie'ren, fcbto. (b.) =
verafschuwen, verfoeien.
etb ibi3rung, tn. —, —en = verhoor, ondervraging, onderzoek; 't overhooren.
%fang', in. —e(0 = schuim; overblijfsel,
restjes, overgeschoten brokken; het afnemen
(v. d. kaarten).
%Iambi-tile, M. = schuimschep (bij metaal[pereiding).
elfr4iiffe, zie Kbbiffe.

ab4fiffen.
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abrommen.

jcbtn. (b.) = doppen, pellen.
abletten, fcbtn. (tj.) = van de keten doen,
abloingern fit4, fcbtu. (b.) = zich uithongeren. losmaken.
ont- of wegsnappen. ablintmett, fcbtn. (b.): ein jaf a. = den rand
ab'Ouftfien, fmtu. a) . )
ab'Ouften fcbtn. (1).) = uithoesten, afhoesten. van een vat lager maken.
ablippen, fcbtn. (tj.) = afpunten, afstompen;
abs Oiltett, fd)tn. (b.) = laten afweiden.
iiiibld)(t) ob. iiOln : dbicbte Seite = Vthrecbte.l. (geld) snoeien; a., (1.) = afglijden, afwippen.
= abietine.
Mataffen, fcfnro. (b.) = openstaan, gapen.
%Olefin', j.
Mataftern, Tcbru. (b.) = afvademen, afmeten;
ab'irrett, fcbtu. (1.) = afdwalen.
vademsgewijze afdeelen.
ftb'irruttn, tu. = afdwaling, afwij king; aberratie.
%biturienteneganten.
abliantwern, jcbtn. (b.) = (de wasch) afnemen
Itbiturs
ftbiturient', tn. —en, —en = abiturient, d. i. (door de knijpertjes los te maken).
een leerling van gymnasium, H. B. S. enz., MataPlien, icOm. ((i.) = neerslaan (de kap van
die na afgelegd examen de school verlaat.

%Diturien'tenegamen, f. = ithituriettletv
Oriifittta, tn. = eindexamen.
itbiturien'ten3ettanIL 1. = bewijs (diploma)
van afgelegd eindexamen, einddiploma.
abIarbterit, icbtu. (b.) = afjakkeren.
ab'iaaen, ftttn. (b.) = afjagen, afjakkeren,
uitputten, doodjagen; atioopen, ein Stlict a. =
een stuk aframmelen.
aO'iiitett, fcf)n). (1).) = afwieden.
ab'iorijen, icbtn. (I) ) = het juk afnemen, uitspannen (de ossen).
ithiubilation', to. —, —en = abjudicatie:
gerechtelij ke weigering, ontzegging.
abiubi3ie'ren, jAtu. (t).) = abjudiceeren.
itOittration', In. —, —en = abjuratie: loochening onder eede.
abiurie'ren, fcbtn. (b.) = abjureeren.
ataathen, jcbtv. (b.) = ophouden met kalven.
ablatien, fcbto. (b.) = het kalkwater weer
uit de huiden strijken.
jcbtn. (b.) = afkoelen, verfrisschen.
abliintuten, jcbtn. (b.) = kammen, af- of wegkammen; eine Oruitimbr a. = een borstwering afkammen: het bovendeel er afschieten.
Maantett, icbru. (b.) = afkanten, afhoeken,
kantig maken ; :deug a. = de zelfkant afsnijden.
Mannytit, jct)tu. (b.) = van den kansel afkondigen; doorhalen, kapittelen.
(b.) = (een walk) de kap afMaappett,
nemen; (boomen) toppen, knotten; (een kabel,
een mast) kappen; (tem.) afsnauwen.
ittaaPPutta, —, —en = het toppen, kappen.
ablarren, fcbtu. (b.) = wegkruien.
Maarten, fcbtn. (b.) = afspreken, bekonkelen;
ein abgetartete Sbiet
eine abgefartete
= afgesproken werk, een doorgestoken kaart.
- = afspraak, komplot.
ftblartung,
(b.) = zich door zelfataaftelen firs,
kastijding uitputten.
ablatten, icbtn. (b.) = afkauwen, afknagen.
ittaauf, tn. = afkoop, koop.
Maaufen, jcbtn. (tj.) = afkoopen.
— = kooper, klant.
Waiinfer, m.
te koop, afkoopbaar.
ablauflitt

ttaaufung, to. —, —en = Vibfauf.
ab'rebtett, fcbtn. (b.) = kelen, de keel afsnijden; groeven, ribben, canneleeren.

fttaeOlung, tn.— = 't kelen; het canneleeren.
ittaeOr, = verwijdering; afkeer, afschuw.
abletiren, fdpv. (1.) = af- of wegkeren,
egen, bezemen ; afkeeren, afwenden ; fitt a. =
zich afkeeren.
— = veger.
ittiletger, m.
1. = vuilnis, veegsel.
abletjrfclyin ob. ittfiebryttet, = bewijs
van ontslag.
ableifen fir!), fcbtv. (h.) = zich afkijven.
ab'feiten, ittro. (b.) = splijten, klieven.

Maettern, fcbtn. (b.) = (wijn) persen; geheel
uitpersen.

een rijtuig bijv.), de kleppen (v. een tafel)
neerlaten.

fcbtn. (b.) = klaren, zuiveren;
a. = helder worden; abgettlirte Stifle =
plechtige stilte.
fttatiirang, tro. = klaring, zuivering.
ffatatfrO, nt. —0, —e = proef blad, proef,
afdruk, cliché, kopie.
Matafic4en, fcbtv. (b.) = afkloppen, afgieten,
clicheeren; met de vlakke hand slaan.
ab'fiauben, icOw. (b.) = afkluiven; afpeuteren.
ab'fleiben, jcbtn. (b.) = ont- of loswoelen;
afschutten, afschieten.
ablletnnten, f MM. (ti.) = afklemmen, afknellen.
Matettern, fot)h).(1.)= afklauteren, afk lim men.
MatimPern, fain). (b.) = aframmelen, slecht
afspelen.
My ttopfen, flpn. (b.) = afkloppen, afslaan;
schoonmaken; einen berb a. = iem. duchtig
afrossen, uitkloppen; alien $robehogen a. =
een proef blad afkloppen.
atali4Oetn, fcbtn. (ti.) = (kant) afmaken (met
de klos).
ablnabbern, fcbin. (b.) = afknabbelen, afknagen.
ablnallen, fcbtv. (b.) = afschieten; a., (f.) =
knallen, afgaan, ontploffen.

Mattappen, jcbtn. (b.) = afknibbelen; einem
ant one a. = iem. op het loon beknibbelen.
afkluiven.
ab'inaupetn, jcbtu. (b.)
ablnaufern, fcOn). (1).) = a O En appe n.
Maneifen, ft. (b.) = afknijpen, afnijpen; einem
= den wind, de luef afScbiffe ben T3inb
winnen, doodloopen.

ablitelpen, fcbtu. (h.) = afknijpen, afnijpen.
Matticten, fcbtv. (b.) = afknikken, afkna,kken,
einen cafen

= een Naas den nek breken.

abluldern, Rhin. (b.) = abrnappen.
atanipfen, fdpn. (b.) = knijpen, afknijpen;
af-, wegknippen.

ablnapfen, fcOtv. (tj.) = de knoopen afdoen,
of knoopen, losmaken, afdoen.
u.ataniitteItt, fit tu.(b.)=afrossen.
ablniipfen, fcbtu. (1).) af- of ontknoopen,
losmaken.
abIttutfr4en, jcbtv. (b.) = met liefkoozingen
overladen, opeten van liefde.
ablortiett, fcbtu. (1).) = koken, of koken, aftrekken.
ittaorOung, tn. —, —en= (af)kooksel, aftreksel.
afaublen, jcbtn. (fl.) = met kooi afteekenen,
merken.
ablottern, jcbtn, (i . ) = afrollen, naar beneden
rollen.
ablontntanbieren, fcbin. (h.) = afgelasten,
af kommandeeren; detacheeren.
—n = afstammeling, afitblomme, nt.
of nakomeling.
I. atefoinntett, ft. (f.) = afkomen, zich verwijderen; bent Vege a. = den weg verliezen,
van den weg afraken; ban feinent Oegenitanbe,

itbrontuten.
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bom Zbenta a. = van zijn onderwerp afdwalen; bon Tether Rebe a. = den draad kwijt
raken; (van gebruiken, zeden enz.) uit de
mode raken, buiten gebruik komen; icb babe
nidjt a. fOnnen = ik heb me niet vrij kunnen
maken, ik was verhinderd to komen; ber faun
a. = hem kunnen we missen; mit einem a. =
een schikking met iem. maken; tueit abge
fommen fein = ver afgedwaald zijn.
II. Riffiontutett, 1. = afschaffing (v. gebruiken enz.); etn giitfite %. mit einem treffen=
een minnelijke schikking met iem. maken, in
der minne schikken.
ftbsiontutentrijaft, to. — = afstamming; nakomelingschap.
abliintmlitt = beschikbaar.
aterkintntling, tn. —b, —e = %bfomme.
ablonterfeien, fcbtv. (b.) = conterfeiten, nabootsen, iemands portret makers.
abliipfett, fcbtv. (ii.) (eaten Oaum) = toppen,
knotten.
ablotipeitt, fcbtv. (b.) = loskoppelen, ontkoppelen (honden); afkoppelen (spoorwagens).
ablijrnett, fcbtv. (b.) = uitkorrelen, uitpellen.
ablofett, fcbtv. (b.) = afvleien.
ablragen, fcbtu. (1).) = afkanten.
aviriitytt, fcbtu. (b.): ber ,t■ abn frabt bte Stunbe
ab = verkondigt met zijn gekraai de uren.
ablraten, fcbm. (b.) = afrukken (met de
klauwen).
ariranten, fcbtu. (ti.) = (de tafel) opruimen,
opredderen, afruimen.
ab'franon, fcbtn. (b.) = (de schors) in kringen
afsnijden.
itferratgiiirfte, tn. = Schoen- of voetborstel.
ftb'fratleiten, 1. = schoenijzer, voetschrapper.
aferrallen, fd)tv. (f).) = afkrabben, afschrappen; zich uit de voeten maken, ophoepelen;
om 't hoekje gaan; eitt ti.icf a. = afzagen,
afkrassen (op de viool).
ftbstratfer, tn. ----, — = schrapper, krabber.
affrauten, fcbtv. (b.) = wieden (van wijnbergen).
afcirkelen, door een
ablreifen, Tito). (b.)
kring afzonderen; a., (f.)= zich uit den kring
verwijderen, zonderling doen.
ablriectytt, ft. (1.) = af- of wegkruipen.
ablviegett, fcbm. (b.) = (jets) opdoen, zich op
den hale halen; zijn deel, zijn portie krijgen;
afnemen, veroveren.
ablritietn, fcb tn. (b.) = af krabbelen, af knoeien.
atarafrOett, fcbtv. (b.) = af braden; klaren.
ablriintetn, fcbtv. (b. u. f.) = afkruimelen.
ablriintnten, fcbtu. (b.) = krommen, buigen.
atetruiten, fcbtu. (b.) = de korst afdoen.
itüliiNapparat, in. = koelbak, afkoelingstoestel.
afkoelen, verkoelen;
abliiNett, fcbtv. (b.)
flit a. = afkoelen, koel worden, zich verfrisschen; fein niitcben a. = zijn moed koelen.
abliii)tenb = koudmakend.
ettiliibler, nt. = koeler.
eftaiiNfal, 1. = koelvat. fttaiiNfeffel,
m. = koelketel. itOs iiiNtroa, nt. = koelkuip.
ettefiiNung, tv. = afkoeling, '. erfrissching.
avriintmern, fcb tn. (b. u. I.) u. fib a. = afvallen
van verdriet en zorg.
abiiinb(ig)ett, icbtu. (b.) = afkondigen; afzien
van, afstand doen van.
elblunft, tv. — = oorsprong, afkomst, geboorte ; schikking; eine K. treffen = een schikking maken.
alaiir3en, fcbtv. (f).) = afkorten, bekorten,

=

=

Qtbtaubung.

verkorten; etnen Tirucb a. = een breuk herleiden, verkleinen, vereenvoudigen; einem ben
(einem rho. an bem) 2obn a. = op iemands
loon beknibbelen, korten.
itbliiraung, to. = of korting, bekorting; verkleining; korting.
ettaiir3unfOitric4, in. = afkortingsstreep.
%bliiron03eirbett, f. = afkortingsteeken.
ataiiffett, Mitt). (lj.) = af- of wegkussen; half
dood zoenen.
aviarlytt -tick fcbtn. (b.) zich aflachen, zich
slap lachen.
ab'taben, ft. (b.) = afladen, lossen; bevrachten, inladen.
ablabeort, ob. ettetabeNatb tn. = losplaats;
stapelplaats, aanlegplaats.
ilblaber ob. elibliiber, m. —s, — = aflader,
losser; inlader, bevrachter (van schepen).
ftillabertobn, m. = losgeld.
etbi tabuttg, to. = het afladen,lossen, bevrachting.
%Winne, tn. —, —n = garderobe; stapelplaats, magazijn , depot; werf; indiening,
o‘erlegging (v. een rekening).
%Winner, f. = verblijfplaats, slaapplaats,
toe vlucht.
ablagern, fcbtv. (b.) = neerleggen, deponeeren; (waren) in depot geven, opslaan,
opleggen; a. taffen = oud laten worden;
abgeta gert = belegen (wijn, sigaren e. d.);
-tilt a. = afgezonderd kampeeren; overslaan
op (v. een kwaal).
iifelanertina, tv. = kampement, het kampeeren; depot.
%Natation', iv. —, —en = het spenen.
ablatie'ren, fcbtu. (b.) = spenen.
ablantuten, fcbtu. (b.) = ophouden (lammeren)
to werpen.
atetangen, fcbtu. (b.) = bereiken; afhalen.
abliingen, fcbtv. (lj.) = (een gang in een mijn)
langer maken; in de lengte zagen of snijden.
%blab m. ..taffed, Iiiffe = het uitstroomen,
uitwateren; aftapping (v. een vijver); afloop,
riool; korting, rabat; aflaat; one at.= onophoudelijk; ll. befommen, ertetten = aflaat
krijgen,schenken, bofffommener Vt.=volle aflaat.
%blafOrief, nt. = aflaatbrief.
ailaffen, ft. (b.) = loslaten, laten gaan,
aflaton, laten loopen; ophouden, eindigen ; bie
,anb bon etlu. a. = iets aan zijn lot overlaten; (einett Bug) laten loopen, laten vertrekken; einem lMut a. = iem. aderlaten;
(eitten brief) verzenden; (etnen Zeicb, ein actil,
Zg etn) aftappen; (einen 43feit) afschieten; eine
weber, ben ,t.abn eined Oetuebre a. = een
veer, den haan ontspannen; (einem ettn.)
afstaan, overlaten; (ettu. bout 43reife) laten
vallen ; bon einer $erfort ob. Sac to a. = zich met
iem. 01- iets niet meerinlaten, van iets afzien;
bon einem ae 4ter a. = een gebrek afleeren.
Stviaggelb, f.; =banbet, nt. ; :jam f. =
aflaatHgeld; -handel; -jaar (of: jubeljaar).

=

ittftainfrant, m.; :Minter, tn.; :prebiger,
m.; :prebigt, W. = aflaatil handel; -verkooper;

-prediker; -preek.
ettnaffUng, to. —, —en = ver- of afzending,
aftapping, het ophouden, het afzien, afstand.
IWItrfOnorty, tn. = aflaatweek.
eWIatiti, m. —(e0, —e = ablatief.
ablatten, fcbtv. (b.) = aflatten, de latten afnemen.
ablattben, icbto. (b.) = af- of ontbladeren.
ilfilaubung, to. —, —en = het af- of ontbladeren.

ablauern.
ablauern, fcbto. (b.) = afloeren; bespieden.
20'taut, = afloop, ebbe, afvloeiing; einde,
verloop; verval (v. een wissel); aan- of afloop
(hol, cirkelvormig lijstwerk aan zuilen); 't van
stapel loopen.
I. abs taufen, ft. (b.) = afloopen, slijten; afloopen, doorloopen; vervoeren; einem ben
Nang a. = iem. de loef afsteken; einem ben
Veg = iem. den weg afsnijden; a., (f.) =
weg-, afloopen; eindigen, ten einde loopen,
vervallen (v. een wissel); gaan; afwijken;
pareeren; einen a. faffen = afwijzen, afschepen, laten schieten; ein Scbiff born etapet a.
laffen = van stapel laten loopen; feine llbr
ift abgefaufen = zijn horloge, zijn tijd is afgeloopen, zijn uur heeft geslagen; iici) a. =
zich af-, zich moeloopen ; ficb bie ideine (bie aiif3e)
nact) einer State a. = zich het vuur uit de
sloffen loopen om een betrekking.
11. itiviaufen, f.
= het afloopen, wegvloeien; het van stapel loopen.
= ledige spuel, verkeerde draad.
itirtaufrinne, to. = spiegat, goot. effiffauf:
io. = stortgat, verlaatpijp; loospijp.
2lbi tauffe4teufe, to. = verlaatsluis.
2thi lauf0eit, to. = vervaltijd (v. een wissel).
ab'taugen, fcbto. (b.) = loopen, afloogen, in
de loog zetten; ontgommen (v. vlas-,hennepenz. -deaden om ze voor het verven geschikt
to maken).
ablaufMen, fcbro. (b.) = afluisteren, bespieden.
ablaufen, fd)to. (b.) = vlooien, nazien.
rn. —(e)d = verandering van den
stamklinker bij de sterke werkwoorden, ablaut.
ablauten, fcbto. (f.) = van stamklinker veranderen.
abfihuten, fcbto. (b.)
afluiden, af bellen,
uitluiden.
iiblituterfat f. = waschkuip (voor het erts).
ablautern, fc03. (b.) = zuiveren, wasschen,
louteren, afdrijven (v. metalen); raffineeren.
2tb'tauteruttg, 1y . = zuivering, loutering,
afdrij ving (v. metalen); rafflnaderij.
I. ableben, ftio. (f.) = sterven, overlijden;
fid) a. = vervallen, wegkwijnen.
II. ith iteDen, f. = het overlijden, dood.
ablecten, fcbto. (b.)
aflekken, aflikken.
ablebern, fcbto. (b.) afstroopen ; einen (einem
ben Zinctel) a. = iem. afrossen, bont en blauw
slaan.
ableeren, ftW. (b.) = ledigen, afruimen (de
tafel); einen Scbatt a. = de afmetingen van
een mijnschacht onderzoeken, verifieeren.
legaat (v. d. paus);
itütenaf, nr. —en, —en
ablegaat.
Mtegation', to. —, —en = ablegatie (= eenjarige verbannmg).
liblegefebter, tn. = verkeerde letter.
litilenegrubc, to. = kuil (voor wijngaardstekken).
ablegen, foljtu. (b.) = afleggen, uittrekken,
uitdoen; neerleggen, zich bevrijden, zich ontdoen van; gedaan geven; afdoen; jongen,
jongen werpen; bevallen (in het geheim);
vermageren, verminderen; (ben Eantet, bie
leiber, letzten Zegen) afdoen, uitdoen; (eine
narte) ecarteeren; bie 1rauer a. = uit den
rouw gaan; bad Weroefir a. = de wapens neerleggen; feine fterblicbe ef)iiffe a. = sterven;
(bie a)ta&fe) afdoen, oplichten; (eine Oetuobtt=
tjeit, einett ae Ner, feine Zorurteite) afwennen,
afleggen, afschudden, laten varen ; (eine Scbutb)
afdoen; (eta Oefenntiti?,, einen
fein Oe=
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abliefern.

tilbbe, Fein OifaubenHefenntni&, eine lrobe,
Recbnung, Betigni0 doen, afleggen; er tourbe
abgefegt = hij kreeg gedaan; %Men a. =
anjelieren afleggen ; afleggers poten; (ein Scbiff)
op de reede leggen; eine norm = distribueeren (de drukletters); mit bern Scbiffe a. =
voor stroom afdrijven.
— = stek, afzetsel, loot,
aflegger, (jonge) bijezwerm.
liblenefOan, m. = zetplankje.
ablenie'ren, fcbto. (b.) = voor een jaar verwijderen.
Milegung, to. = het afleggen, doen v. een
eed, enz. vgl. a b teg en; distributie (v. de
letters).
ab'tefinbar =afwijsbaar, wraakbaar.
at/let-men, ftin. (b.) = afwenden, pareeren;
afwijzen; verwerpen (afstemmen); weigeren,
bedanken (voor), van de hand wijzen, afslaan;
einen Sawn = een getuige wraken;
iviirfe a. = bedenkingen weerleggen; eine
(refe.Oortage a. = een wetsontwerp verwerpen, afstemmen ; itt babe bad Wefcberif, bie mfr
angetragene State bafficbft abgetebnt= er voor
bedankt; eine GiericbtOarfeit bon lid) a. = een
jurisdictie niet erkennen.
Ut'tetjnung, tu. —, —en = weigering, afwijzing, wraking; im ithleilltUngOalle, en. =
in geval van weigering.
able-tern, fditu. (b.) = op de Tier spelen; opdreunen.
ableti)en, ft. (b.) = af- of ontleenen.
ableiften, fcbto. (b.) = van de leest nemen;
einen t ib a. = afleggen, doen.
afleidbaar.
ableittiar
airteiten, ftw. (b.) = afwenden, verwijderen,
afleiden, afvoeren; jem&. Mfunft bon X a. =
iem. van X laten afstammen.
ableitenb = afleidend.
m. = afleider, leider.
= leiding, kanaal; afleiding,
etbleitling,
etymologie; afwending.

MeleitunOil graben, m.; :lanai, ;
to. ;
= afwaterings sloot ; -kanaal ;
-goot; -pijp.
= afleidend middel.
WirteittittOinittet,
2ttrteitung0d)ivin, m. = bliksemafleider.
= afleidingslettergreep.
itiffeitungOilbe,
abitenitiar = afwendbaar.
ithlentharreit, to. = afwendbaarheid.
ablenten, fcbto. (b.) = afwenden, afleiden,
verwijderen, af brengen ; afgaan, afdwalen, zich
verwijderen; &len terbac(t bon ficti a. = alle
verdenking van zich weren; bad tenft ab =
dat leidt af; einen StrA a. = afwenden, afweren, pareeren.
ittetenfung, hi. = afwending; afwering, parade. itbleniunOangriff, nt. = zijdelingsche
of rugwaartsche aanval, diversie.
ab'iernen, fcbiv. (b.) (einem ettu.) = afzien,
(van tern.) leeren.
abs iefen, ft. (b.) (af)lezen; af- of stuklezen;
einem etro. ani Oeficbte a. = iets op iems.
gezicht lezen; arilcb te a. = plukken, inzamelen; einen Wcter a. = van steenen enz.
zuiveren.
= lezer, voorlezer, druivelezer.
eiblefer,
itblefung, Iv. = lezing, het lezen, aflezen.
atif feunnen, fdpv. (b.) = loochenen, ontkennen,
verloochenen.
l.0"(eugnung, to. = ontkenning, loochening,
verloochening.
abliefern, frbru. (f).) = afleveren, leveren,

abliefever.

abutuftern.

12

overhandigen; opleveren (een werk); Oetber
a. = jaarlijksche uitkeering van gelden doen.

9Abi ntarrit, = afrnarsch, aftocht, vertrek;
pun Vt. Unfelt, tronuttetn = den afmarsch

blazen, slaan.
(aOleveraar.
—
ftblieferer, m.
= afmarcheeren.
= af- of oplevering, levering. ati'marfr4ieren, fctv.
ftnieferuttg,
afmarschtijd.
tn.
een
bewijs
van
/tb'titarfdTheit,
Wirlieferuttadfdyitt,
afmartelen, martelen,
gedane of nog to doene levering, uitkeering, atentartertt, fcbtn. (fj.)
kwellen; jiff) a. = zich afmartelen.
enz. titi'lleferuttgdpit, tn. = tijd van af= kwelling, marteling.
of ople vering.
ittfntarteruttn,
ablienen, ft. (b.) = afliggen, afgelegen zijn; aülttatten, fatty . (t. .) = afmatten, vermoeien;
belegen zijn; ein abgetegener iDrt = een afgelegen plaats; abgetegener rein = belegen wijn.
WO a. = door liggen bederven, vervallen.
ablifteit, fctiv. (b.) = door list verkrijgen,
aftroggelen.
atiloden, fcbtn. (b.) = ontlokken, aflokken;
einent Zriinett a. = doen storten, ontlokken.
ablotinen, fcbtv. (b.) =afbetalen,
ontslaan (bij de uitbetaling v. h. loon); fie
tobnten ben Slutfcber ab = ze betaalden den
koetsier (en stuurden hem weg).
—, — en = uit- of af betaling,
ittEtoOnuttg,
ontslag.
= abtiAticb.
fd)rn. (1).) =blusschen, uitdooven;
afwisschen, uitvegen.
Siftafebuttg, tn.= blussching, het afwisschen.
ab'Iiif eft, fcbtn. (b.) = losmaken, scheiden,
aflossen, lossen; afschieten, lossen; afzetten,
amputeeren; einen it ienter a. = een loot
(van den stam) afscheiden.
abladlid) = scheidbaar; aflosbaar.
itbi tadtid)reit, tn. — = afkoopbaarheid.
scheiding; aflossing; ampuithi tafuttn, tv.
tatie, het afzetten; aflossing (de aflossende
manschappen); af- of uitkooping.
itiftiifunfidrott, 1. = recht van afkooP,
commutatierecht. ittYtafuttOfttnutte, Vb. =
afkoopsom, amortisatie.
abloten, fcbtv. (b.) = linden, met lood bezwaren
of vullen.
ablatett, fcfttu. (0.) = (het soldeersel) losmaken.
abludifett, faun. (b.) = afkijken, afloeren;
aftroggelen.
atEtagen, ft. (fj.) = afliegen, door liegen verkrijgen; met leugens ontkennen.
ablunfeit = abtucbfen.
ablutte'ren, fcbtu. (b.) = het lutum of kleef7:deeg van het vat wegnemen.
—, —en = afwassching.
ablution',
fcbtn. (b.) = losmaken, afdoen,
afnemen; eindigen, afdoen, uitmaken, vereffenen; abgentacbt! = afgesproken! accoord! bie
Sacbe ift abgentacbt = de zaak is in orde; eta
groi3e?, (Mine') Oiefcbaft a. = een groote
(kleine) boodschap doen; bad ift eta Vtbma,
den = dat is 66n moeite.
9Wntadiuttn, iv. —, —en = schikking, regaling, vereffening, overeenkomst.
ati'magern, fcbru. (b.) = (doen) vermageren;
vermageren, vervallen.
a., (f.)
vermagering.
itü f tnagerunn, tn. —, —en
afmaaien.
abintiifyit, faun. (fj.)
tib'ntiibuttg, tn. —, —en = afmaaiing.
ab'ntatifen, ft. (f).) = afmalen, ten einde malen,
geheel en al malen.
afrinarmen, fcbtn. (b.) einen bon etin. = fain.
van jets afbrengen, het hem af-, ontraden.
= het afraden. /Wmatj=
Mb'ntatinung,
afmaningsbrief.
nungdfd)reibett, f.
atfittaten, fotnn. ( b.) = schilderen, afschilderen.
abintiirgetn, zie abinergetn.
afpalen, afperken.
abintadett, f(ttv. (tj.)
= het afpalen.
itirntartuitn,

zich
(goud) mat of dof maken; tilt a.
afmatten.
itifutattung, to. —, —en = afmatting, uitputting.
atrsneiern, fit tv. (fj.) = (een boerderij) ontnemen, (uit zijn hoeve) zetten, verkrijgen;
ruw afschepen.
abliteifght, Edify . (b.) = af- of wegbeitelen;
beitelen.
ab'atelbett, 1c5tv. (b.) = afzeggen; einen Scbiifer
a. = aanzeggen dat een levering de school
verlaat; auf bet $oti6ei einen a'rentben a. =
op het bureau van politie het vertrek van
een vreemdeling maiden; fidi afscheid
nemen; afprezenteeren.

%tentelbetnfrOcittiguttg,
nt.

ittl'ittethefrOeht,

verhuisbiljet.

ittOrtetbutm, tn. = melding van vertrek.
ab'utelrett, ft. (fj.) = melken, afmelken.
atentergelit, fcbtu. (b.) = uitmergelen, uitputten, afmatten, afwerken, afbeulen.

atritterfen, fcbtv. (tj.) = af kijken, afzien ; einem
env. an ben atugen a. = jets in iemands
oogen lezen.

affitteribar = meetbaar.
Mime-Parrett, tn. — = meetbaarheid.
abliteffen, ft. (t).) = meten, afmeten; opmeten;
waterpassen; bepalen; beoordeelen; begrijpen,
oordeelen; mit bem Meter, nact) ber Scilltur a.
= met den meter, met de lijn afmeten; %kyle
a. = scandeeren ; feine forte a. = zijn woorden
wegen; mit abgemeffenen Scbritten = met afgemeten passen; ein abgenteffene?, Q3etragen
eeu omzichtig, ingetogen gedrag.
itültteffer, tn. = meter, opmeter.
= het af- of opmeten, wateriibliteffutta,
passen, rooien, het toemeten.
maalloon nemen.
ablnetlen, fcbm. (tj.)
abi ntieten, fcbtp . (l.) = afhuren, in huur
nemen.
huurder, huurster.
:crirt,
Wbfrttietuttn, —, —en = huur, verhuring.
abIttitbent u. ati'minberit = ntitbern u.
minbern.
abitniftett, fcbtn. (fj.) = de mast wegnemen;
uitmesten, reinigen.
ablitobein, fcbtv. (b.)= modelleeren naar, een
model maken van.
atentoofen, fcbtv. (l .) = van mos zuiveren.
atrutuden, fcbtv. (tj.) = tot zwijgen brengen;
vermoorden.
atEntiibeict, fcbtu. (b.) = vermoeien, afmatten;
firi) a.
zich vermoeien, afsloven, aftobben.
fc4tv. (f'.) = a b m b e n.
atilltUrffelt, fcbtn. (b.) = in 't geheim dooden,
vermoorden, molten.
atentiifiinett, fcbiu. (b.) = (tijd) afnemen (voor
jets); einen bon ber arbeit a. = aftrekken;
fid) = tijd (voor jets) vinden; icb fann mir
feinen 2litgenbtict a. = ik kan geen oogenblik
rffi-irttng a. = aftijd vinden; einent eine
dringen, afpersen.
=
ledige
tijd.
—
itti'miiffigunn,
atfutufterit, faun. (1.) = afmonsteren.
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ab4daten.

ab'nagein, fcbtv. (0.) = houten nagels inslaan geabonneerde; aangeslotene (aan de telefoon).
(in de wanden v. een schip).
Mbonnen'tin,
—, —nen = abonnêe.
= af- of wegknagen, abonnte'ren (fid)) fcbtu. (b.) auf = zich abon-

ab'ttagen, fcbm. (b.)

knagen, afkluiven; ber Rummer nagt iljm bad neeren op; auf eitt Serf, int Cpernbaufe aboner3 aft = hij wordt door verdriet verteerd. niert feirt = op een werk, in de opera geab'nkiben, fcWv. (0.) ----- afnaaien ; stikken, door- abonneerd zijn.
naaien.
ab'ortmen, fcbru. (b.) = afvaardigen, afzenden,
—n = afname, afneming, committeeren, deputeeren.
MItafinte, Yu.
het afnemen; afneming, vermindering,
M'orbtter, m = afzender, afvaardiger.
verzwakking: aftrek, debiet ; eine,?, Offeb6 = M'orbnuno,
= afvaardiging, delegatie,
amputate;
bout Rreuy = afneming van deputatie.
het kruis;
ether Mecbnurtn = het opnemen afrorgetn, fcbm (0.) = afspelen (op het orgel);
van een rekening;
einen ibe4 = afnemen af-, opdreunen.
—e = beste-kamer, zekere
van een eed; in W. geraten, footmen = in itb'ort, m.
verval geraken; feine Kugen erteiben grof3e Vt. = plaats; retirade.
zijn oogen verzwakken zeer, worden veel abortie'rett, fcbtv. (b.) = een miskraam hebben.
slechter; W. bed Saffer& = het vallen, dalen %bortib', — e; Mortiblnittel, f. =
van het water; 91. finben = aftrek hebben; vruchtafdrijvend middel. itbor'tu,
miskraam, ontijdige bevelling.
1t. bed TIonbe, her rage = het afnemen, —
korter worden.
abliariftett, fcbtn. (b.) = afpachten.
ab'itarbett, fcbtv. (0.) = ontnerven, de nerf til'Pac0ter, to. = pachter.
= afpachting.
(van het vel) afsnijden, afschaven.
itbliaditung,
ab'pactett, fcbtv. (b.) = afpakken, ontpakken,
MItarbung, tv. —, —en ,----- afschaving.
afladen.
ab'nafstett, IMO). (0) = af- of wegsnoepen.
— = afpakker, aflader.
ifimegation', iv. —, —en = abnegatie: ver- M'Parter,
loochening, verzaking.
— en = afpakking, aflading,
itb'Pacittna, tn.
ato'nefinten, ft. (tj.) = afnemen, wegnemen, ontpakking.
ontnemen; (de kaarten) afnemen, coupeeren; ab',Oarierett, triiiv. (0.) pareeren, afweren.
(de steken) minderen; afnemen, afzetten, ab i lmftfiett, fcbtv. (b.) = (iem.)afwerpen,slaan,
amputeeren; (een rekening)opnemen,nazien; overwinnen (met dobbelsteenen); a., (f.) =
nemen, afschilderen, portretteeren; besluiten, wegsluipen, ophoepelen.
een gevolgtrekking maken; afkoopen; afne- atqaffett, fcbtn. (b.) = afpassen, pas maken;
men, afloopen, zakken; korter worden; dalen; bie Oetegenbeit a. =uitzien naar, waarnemen.
verminderen, verzwakken; tva forfeit tuft ablmtrottiltieren, fcbtv.(0.)=afpatrouilleeren,
erkennen.
baratt a. ? = wat moeten wij daaruit opmaken? einetn ein Zerfprec0ett a. = iem. iets ab'tlaittett, fcbtv. (b.) = afrossen.
laten beloven; ether q3atrottiffe hie $arole a. = ablieittigen, fcbin. (1.) einem ettn. = afpijnigen.
het parool vragen; eine abnebmenbe Weibe = nb'pettirben, fao. (fj.) = wegslaan met de
zweep; afranselen.
een afdalende reeks.
= kooper, klant.
nb'Perten, fann. ((j.) = afrijgen.
MItelimer, m.
ab').ifatgen, fcfp.I. (fj.) = afpalen, afbakenen;
MI-Winter-in, tn. —, —nen =- koopster,
affneinett, fcbtu. (0.) = afneigen, afbuigen, afsteken; palissadeeren; afsluiten met paalverwijderen;
a. = zich afneigen, zich werk of staketsels.
—, —en = afpaling, afzetting,
afwenden, uiteenloopen.
WO'Pfat)ittna,
itleueiattug, ru. = afbuiging, vaneengaan, afsluiting, palissadeering.
in beslag nemen.
neiging, helling (v. d. grond); tit gegen einen =
(tj.)
inbeslagneming, beslagafkeer van tem, antipathie tegen iem.
itb'Pflinbuna,
avnieten, fcbtn. (1.) = de omklinking (van legging.
van een pastorie
een spijker) afvijlen, afhakken, losklinken.
ablifarrett, fcbtu. (b.)
scheiden.
abnormaal, afwijkend.
abnorm'
—en = abnormiteit, af- ablifelfett, ft. (b.) = (af)fluiten.
itbnormitat',
wicking, onregelmatigheid, ziekelijke afwijking. ab'pferiten, fcbm. (b.) = afpet ken, af-chutten.
ntritiitigen, fcbtn. (b.) = afdwingen, afpersen. ab'PftOcien, fcbtn. (0.) = afpalen, afsteken,
afzetten (met paaltjes); (linnen) van de pennen
Ithltiitigung, tn. = het afdwingen.
afnemen.
ors] ij t en,
nültittien, nbltiOen, fcbtv. (O.)
afslijten, slijten; laten vervallen; bederven.
nb s pfliitten, fcbtv. (0.) = (af)plukken.
itülttOttuq, tn. = het afsbiten, bederven.
abspfliigett, fcbtn. (ti.) = af- of wegploegen;
afploegen, geheel ploegen.
een bosch
ati'Obett, fcfnu. (tj.) einen Salb
N an boomen berooven.
ab'Ofropfen, fcbtn. (0.) = herenten.
afpakken, wegpikken;
het berooven (van een ablritfen, fcbrn. (b.)
2tb'vbitttg, tv. —
afbikken, afkanten.
bosch).
abotie'ren, fcbh). (b.) = aboleeren:afschaffen ablg acten ob. ablAaaett, fcbto. (h.) einem
— = abolitie: afschaffing, env. = afplagen, afpijnigen, afpersen; einen
Molition s ,
opheffing, kwijtschelding van straf.
a. = iem. kwellen; fir') a. = zich plagen, zich
nift i, tn. —en, —en = abolitionist: voorstander afmatten, zich afsloven.
van de afschaffing der slavernij in N.-Amerika. ab'Plattett,
(0.) = afplatten; pletten.
abon- iltbl)tattung,
— en = afplatting.
itbonnentent' (spr....rnd), f.
nement, inteekening.
ablgatten, fcbtv. (tj.) = (het linnen) glad maken,
abonnement- strijken, afstrijken; pletten.
/tbonnentenWfarte,
inteeken- itb'pliittutta, tv.
— en = het strijken,
(skaart). itbottnemenWlifte,
= abonne- pletten.
itbonnentenWtermin,
afspringen, afbarsten.
mentstijd.
icbtv.
(i.)
=
ablAatlett,
fcbtv. (0.) = doen afspringen; (booMoment', tn. — en, —en = abonne, abonnent,

aboliOnng.
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men, hout) merken; (staand hout) koopen.
— = het merken; het aankoopen.
abWittbertt, fcbtv. (b.) = leegplunderen.
afkloppen, af- of wegabliorben, fcbto. (b.)
slaan; afdreigen, afdwingen.
ab'bolieren, fcbru. (b.) = afpolijsten.
atebragen, fcbtv. MO= (geld) slaan, munten;
(af)stempelen; afdrukken; eindigen met
munten.
af- of indruk.
ettebragung,
etb'Pratt, m. —(e) = het terugspringen, 't afstuiten, terugkaatsen.
atebratten, fcbiu. (f.) = af-, terugstuiten,
terugspringen, terugkaatsen.
atebrattunOlvittret, nt. = hoek van terugkaatsing.
atebreften, fchiv. (1.) = doen terugkaatsen.
atePreffen, fobtv. (b.) = afpressen, af- or wegpersen; einem ettv. a. = iem. lets afpersen.
ittebreffung, in. = afpersing.
atebrotlen, fcbtv. (b.) eine kanone = van den
voorwagen loshaken: afleggen.
ab'brilaeln, fcbtv. (b.) = afranselen.
ab'butnben, fcbrv. (b.) = (een put) uitputten;
einem etto. a. = van iemand lets leenen.
atebunitieren, fcbto. (b.) = met punten afteekenen.
atebuften, fcbtv. (b.) = af- of wegblazen.
nt. = pleister(kalk).
ab'butlen, fcb:). (b.) = afpoetsen, schoonmaken; opschaven; berispen, een uitbrander
geven; bct& 2icbt, bie Rafe a. = snuiten; ein
c11.0 a. = bepleisteren, berapen.
uitbrander, standje.
—
m.
— = afpoetsing, het schoonitteOutlung,
maken, het pleisteren.
atequaten, fcbtv. (fj.) = abPlagen.
atequetfcben, ict tn. (tj.) = afknijpen, afklemmen, afdrukken.
ab'quitten, fcbm. (b.) 65ofb = het amalgama
scheiden van het goud; ifber a. = afkoelen.
Wequidttna, to. —, -en = scheiding, afkoeling.
atequirlen, Tcbtv. (Ii.) = (room) kloppen, slaan.
ateraciern, fcbtr. (b.) = afbeulen.
ab'rabein, fcbt-o. (f).) = affietsen.
aterableren, fcbto. (b.) = afwisschen, uitkrabben, radeeren.
ateraffetn, fcbt-n. (b.) = afraffelen, aframmelen.
boven afnemen; bat
ateraffen, fcbtv. (1.)
. = bij zwaden vereegefcbnittene Oetreibe
nigen.
%b'raffer, nt. = die het gemaaide koren bij
zwaden vereenigt.
= Abraham.
/Vbrabam,
itbrabantilen, V. = Abrahamieten.
aterabtnen, icbt-u. (f.) = afroomen; de lijst
wegnemen, uit de lijst nemen.
aterainen, fcbiv. (tj.) = door reepen gras afscheiden.
= abracadabra.
itbrafaba'bra, f.
ab'ranbern, f(thi. (b.) = (munten) randen.
fcbru.
(b.)
=
loten (v. een wijnstok)
ab'rattren,
uitbreken.
aterafen, fcbtv. ((j.) einen Vat = de zoden
wegnemen; afweiden ; in razende vaartafrijden,
afsnellen; flit a. = zich afmatten met razen.
aterafieren, fcbro. (b.) = afscheren.
ab'rafinfit, fcbtv. (b.) = afraspen, afschrappen,
afkrabben.
(i.) = af- of wegratelen.
ab'raffeln,
ab'raten, ft. (b.) = afraden, ontraden.

het afraden.
—
Uteratung,
aterattebett, fcbtv. (b.) = verdam pen, uitdampen.
absriinrbern, fcbto. (b.) = (vleesch e. d.) geheel rooken.

ab'raufen, fclu. (b.) = uittrekken, uitplukken.
aterauben, fcbto. (b.) = uit den ruwe bewerken.
Sternum, nt. = puin, afval; opruiming van
afval enz.; gekapte takken.

ab'raunten, fcW-D. (b.) = afruimen, wegruimen,
opredderen ; ben Zifcb a. = afruimen, afnemen.

itterhuntung, in. = het ruimen, op- of wegruimen, opruiming.

aterauPen,

= van rupsen of rupsenesten zuiveren.
atererhen, fcbtv. (b.) = af- of wegharken.
ab'rerbnen, fobiu. (fj.) = afrekenen, aftellen,
aftrekken; bie einpacrung abgerecbnet = niet
met iem. afmeegerekend; mit einem a.
rekenen, een schikking maken; gegen einanber
a. = de balans opmaken.
ittereebner, m. = afrekenaar, schuldvereffenear, liquidateur.
afrekening; aftrek, verittererbnuttg,
mindering; vereffening, afsluiting van rekening.
= clearing-house.
itterecintutta4ftelle,
— = verkeerde kant (van
Wb'recbte,
laken enz.).
ab'reebtett, fcbto. (b.) =-- (iem. lets) afprocedeeren; den verkeerden kant (v. laken e. d.)
in orde maken.
ab'recien, i'Mtv. (b.) = (ijzer voor de eerste
maal) rekken.
aterebe, = afspraak, overeenkomst; ontkenning, loochening, tegenspraak; unferer 9I.
gerniit = volgens onze afspraak; mit einem
nebmett ob. treffett fiber etto. = met iem. lets afspreken, het eens worden over; OW. in K. ftellett
= lets loochenen, tegenspreken, betwisten.
atereben, fcbru. (b.) = afspreken; betwisten;
afraden.
ateregnen, fcbto. (fj. u. f.) = afregenen ; uitregenen.
= afwrijven, wegwrijven;
aterelben, ft.
stukwrijven; glad wrijven, slijpen, schuren.
ltb'reiber, tn. = wrijver.
itb'reibung, to. = wrijving, afwrijving.
[ab'reirben, fcblv. (ti.) = be-, toereiken.]
aterelfen, fMtp . (b.) = van hoepels ontdoen,
onthoepelen; geheel rijpen.
ab'reiljen, fcbtv. (b.) = afrijgen.
= vertrek, afreis.
ittereife,
atereifen, fcbm. (f.) = vertrekken, afreizen.
atereiflett, ft. (b.) afscheuren, losscheuren,
af-, losrukken, aftrekken; teekenen, schetsen;
neerhalen, afbreken; ophouden; stuk scheuren; slijten; bat Oeffingel reitt nicbt ab = er
komt Been eind aan; obne 9Ibreiten = zonder
ophouden; a bgeriffene Eiite = onsamenhangende zinnen; ein a bg eriffener Tilenfcb
= een haveloos, in lompen gekleed mensch;
ji lt a. = zich losscheuren; zich afscheuren,
d.
voortdurend zijn uiterste krachten
insparaien.
ittereifitatenber, m. = scheurkalender.
ateretten, ft. (b.)
afiijden; afjakkeren, afbeulen; einen 4314 a. = to paard opmeten:;
bie f ront = monsteren, inspecteeien;
a., (1.) afrij gen, wegrijden; flit a. = zich afof moe rijpen.
ab'reutteit, unr. (i.) = (lets) afloopen; einem
env. a. met rennen iem. jets afwinnen;
a., (i.) = af-of wegrennen; fidj a. = zich moe,
zich afrennen of -draven.
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fcbtv. (b.) = africhten, dresseeren;
Aum kriege a. = krijgskundig, krijgshaftig
maken; goed inrichten, fatsoeneeren.
eib'rittter, nt. = africhter, inrichter.
Kamer om ijzeren
iftericbtijantnter,
staven recht te maken.
= aanbeeld,
WO'ri gttftab, itb'ricbtftoct,
om ijzeren staven recht te maken.
= africhting.
ettfridOttita,
abfricaelit, fcbtu. (b.) = afgrendelen, grendelen.
abtlefein, fcbtu. (b.) = afdruipen, afbiggelen,
afdroppelen, af- of neerglijden.
abtriffetn, fcblv. (ti.) = (vlas) repelen, afrepelen; (iem.) doorhalen.
ab'rinben, fcbtu. (b.) = ontschorsen, ontkorsten,
de schors of den bast of de korst afdoen.
ab'ringen, ft. (b.) = afwringen, ontworstelen ;
flit a. = zich af- of moe worstelen.
ab'rinnett, ft. (f.) = afvloeien.
%Writ m. = schets, kort begrip, plan, ontwerp, kart overzicht.
etteritt, m. = afrit, vertrek.
ab'rolgen, fcbtu. (b.) einen Teicb = een vijver
van riet zuiveren.
ab'roflen, fcbtu. (b.) = ont- of afrollen; mangelen; a., (f.) naar beneden rollen, afrollen;
wegrollen.
af- of wegroesten.
abiroften, fci)in. (T.)
goed roosteren.
ab'raften, fcbtu. (ti.)
abtiiten, fcbtu. (b.) = rood afgeven.
fcbtv. (b.) afrukken, achteruitzetten (een ladder b y .); a., (1.) = weggaan,
plaats maken.
atvrubern, fcf)tro. (b.) = af- of wegroeien.
etti'ruf, m. = afroeping, terugroeping.
ab'rufett, ft. (b.) = terugroepen (een ambassadeur bijv.); afhalen, aanroepen (om mee te
gaan); uitroepen, afkondigen; firti a. = zich
af-, zich moe roepen.
itb'rufer, nt. = afroeper.
eib'rufutta, —, —en = afroeping, terugroeping; afkondiging. itb'rututtOfitreitien,
f. = terugroepingsbrief.
ab'riitgen, fcbro. (b.)--= af-ofwegroeren;
a. = roeren, doorslaan.
ab'ruttten, fcbto. (b.) = afronden; afkanten;
= een mouw rond uitsnijden.
einen Wrmef
eth'runbuna, to. = afronding, afkanting.
fcbtv.
(fj.) = aftrekken; afplukken,
aterupfen,
plukken (een vogel).
fcbto. (ll.) = afbreken (een stelling);
ontwapenen (een leger); troepen afdanken.
= het afbreken ; ontwapening.
ettl'riiftung,
= vredesconfeetteriiituttOrauferett3,
rentie.
ab'rutfrOett, fcblv. = afglijden; weggaan;
er van door gaan, 't hoekje omgaan, sterven;
zich uit de voeten maken.
afschudden.
ab'riittein, fcbtv. (1).)
itbrui'Aett, $f. = Abruzzen (gebergte).
abliibetn, fcbtu. (b.) = afsabelen, afhouwen.
ab i factett, ic011). (b.) = afladen, ontladen; in
zakken doen ; a., (f.)= ineenzakken; afzakken,
zich uit de voeten maken.
eiblage, to. = afzegging, afbestelling, tegenbevel, het afzien van, afstand; weigering;
opzegging.
ettrfagebrief, m. = opzeggingsbrief.
ablaaelt, fcbt». ((i.) = afbestellen, afzeggen
(een bezoek, een les); (einem bie reunbfdtaft,
ben grieben) opzeggen; einem a. = afzeggen,
laten weten, dat men niet komt; einem 2ebrer
a. = de les afzeggen; bem Zrunfe, bem Zeufel

abf ctjeiben.
a. = laten varen, aflaten van, afzweren;
ein abgefagter einb = een verklaard vijand.

ablitaett, fcbiro. (b.) = afzagen.
ablatmen, fdtiv. (b.) = afroomen.
abi faigent, fcbtu. (b.) = (de diepte van een
mijnschacht) meten.

ettrfalom ob. etblaton, m. = Absalon.
afffattein, fcbtv. (b.) = af- of ontzadelen.
ittilath tn. = (v. een schoen) hiel, hak; (van
riet) knoop; (van een trap) portaal; (bij een
vesting) walgang; (in een wijnberg) terras;
nieuwe regel, alinea, nieuwe afdeeling; (in
een rode) pauze, rust; (in den handel) omzet,
debiet, verkoop; biefe dare finbet feinen,
finbet guten = heeft geen, heeft veel debiet,
wordt niet, wordt veel gevraagd; ofme 91. =
zonder ophouden, ineens; in Iiingern 9fbfii4en
= met lange tusschenpoozen.
= veel gevraagd, gezocht, gewild.
atvfaiffijrmig = hielvormig.
itti'fatmebiet, = verkoopgebied, debouche,
markt. etblatmtarft, nt.= débouchê, markt.
effilailferptether, m. = hielmaker, hielsoijder.
vertierweg.
elblaffinea, nt.
ablatItuelfe = bij tusschenpoozen, met pauzes.
etb'faimtvecte, Iv. = schoenspijker, hielpen.
ablaubern, icto. (b.) = schoonmaken.
afffaufen, ft. (b.) = afzuipen.
ab'faltaen, ft. (f,.) = af- of wegzuigen; door
zuigen zwak maken.
voldoende zoogen;
abliiunett, fcbtv. (b.)
spenen.
etbfcetr, zie 9.1bf3er3.
ftivfifiabeifeit,
= schaafijzer, schaafmes,
schrapper, krabber.
ablebaben, fctm. (b.) = afschrappen, af krabben, afschaven, raspen; ein abgefchabta, Afelb =
versleten, kaal; WI) a. = kaal warden, afslijten.
ftivfMatifel, 1. afschaafsel, schrapsel.
ab'frbarbern, fatty . (b.) = afschacheren.
abldjaffen, fcbto. (b.) = afschaffen; opheffen.
etb'fMaffung, to. —, —en = afschaffing, ophefting.
ab jcbaften, fcbtu. (b.) = van den steel doen.
ablitalbent, fcbtv. (1. u. 1.) = afschilferen.
ab'fdjaleit, fcbtv. (b.) = (af)schillen.
901'fitiitana, iv. = het afschillen.
scherpen, aanzetten;
ab'fr4iirfen, fcbin. (b.)
afkanten.
abiAarren, fcbtv. (b.) = af- of wegkrabben.
schetsen, silhouetabi fcbattett, fcbro. (f,.)
teeren; schaduwen; schakeeren.
atfiltattieren = a bicb a tten.
abifrilattierutta, to. = schakeering, nuance.
—, —en = silhouet, schets.
etiffttattung,
schatten, taxeeren,
fcbto. (b.)
waardeeren.
m. = schatter, taxateur.
atildiatga = geringschattend, minachtend.
eibldiiillung, tn. = schatting. taxatie, waardeering. etblitiitpingeontntifflon = cornmissie van taxatie.
atiltaufeln, id)ii). (b.) = af-ofwegschoffelen.
ber
schuim; ber
elbs frbaunt,
fcbaft, ber Oienrcbbeit = schuim van de maatschappij, van het menschdom, de heffe.
ab'fdiaunten,fct tn. (fj.) = schuimen, afschuim en.
—, —en = afschuiming.
%IffdiatintUng,
ab'fitethe-a, ft. (b.) scheiden, afscheiden ;
a., (f.) =_- v%eggaan, heengaan; overlijden,
verscheiden ; tin 91 bgef cb iebe n er = een
afgestorvene; afgefcbieben leven = teruggetrokken, eenzoam, afgezonderd leven.

itbfcfteiben.
II. M'fcbeibett, f. = dood, overlijden, verscheiden.
itirfiteiber, m. = scheider (v. goud, zilver
e. d.).
9.1tiliteibuna, to. = (af)scheiding,
aiefc4eitelit, fcbto. (b.) = scheiden (het haar),
een scheiding (in 't haar) maken.
absfrilettfen, 1c4tro. (b.) = afschenken.
abliteren, ft. (ti.) = (af)scheren, snijden.
%Iti'ffteu, m. —(e0 = afschuw, afkeer, hekel;
einen W. bor dbl. ob. einem (ook gegen einen ob.
ettv.) baben = een afkeer van, hekel aan iets
of iem. hebben.
ab'friyuertt, icfpu. (tj.) = af- of wegschuren;
schuren, boenen.
abftteitlid) = afschuwelijk, afgrijselijk, verfoeilijk, akelig, schrikkelijk, vreeselijk.
itbfrfieu'lirOfeit, to. —, —en = afschuwelijkheid, afgrijselijkheid, ijselijkheid.
ablditittert, fcbto. (f'.) = vlijen, in lagen leggen.
ifffebirbtutta, tn. =- het vlijen.
ab'fr4icien, fcbtx). ((j.) = af-, weg- of verzenden ;
afvaardigen.
itierchirfuna, to. = verzending, afvaardiging.
ablitieben, ft. (b.) = af- of wegschuiven; er
toiff 0 bon fide) a. = hij wil er zich afmaken,
het van zich afschuiven; einen a. = iem.
afkegelen, meer kegels omgooien dan een
ander; a., (f.) = zich uit de voeten maken;
'm smeren.
itiefritieb, m. — (eA —e = afscheid, heengaan ;
ontslag, afscheid, verlof; eindoordeel (v. een
vergadering); reces; einem ben C geven =
iemand ontslag geven, hem ontslaan; binter
ber Ziir K. nebmen = zonder afscheid weggaan, met de Noorderzon vertrekken.
2tterdiieb4aubien3, to. = afscheidsaudientie.
2tb'frbiet4befutt, m. = afscheidsbezoek.
iib i febiebWfurl), f. = verzoek om ontslag.
itblitiebNetianW, f. = getuigschrift.
ablitiefern, fcbto. (b.) = afschilferen, af bla(d)deren; flit a. = afschilferen, afvallen in
schilfers.
itblitieferuna, to. —, —en = afschilfering.
atlifttielett, fcbto. (b.) = afloeren.
ab'fripietten, fcbtn. (tj.) = opmeten, afmeten;
ein Nab a. = den band van een rad afnemen.
inefitiener, tn. —?,, — = opmeter.
ablifyieten, ft. (b.) = afschieten, lossen; afof wegschieten; ein Rebier a. = een jachtgebied afschieten, al het wild dooden; einen
a. = iem. afschieten, beter schieten dan hij;
a., (1.) = afloopen, snel a fstroomen, neerstorten;
steil afloopen; verschieten, verkleuren.
ablekiffen, fcbto. (f.) = vertrekken, de haven
verlaten, onder zeil gaan.
nb'fitittben, ft. (4.) =(a0villen, (af)stroopen;
einem ette. a. = iem. iets aftroggelen, afpersen ;
flit a. = zich afbeulen, zich lain werken.
ab'fc4irrett, fcbto. (b.) = uitspannen, aftuigen,
onttuigen.
itillAirruna, ru. = het onttuigen.
atrfdilarbtert, fctiv. (b.) = slachten, kelen;
afmaken (ook fig.).
it61(t1ag, tn. = het omhouwen, vellen; het
omgehouwene, gevelde; matrijs; afgeschoten vertrekje; afloop, uitwatering, verlaat;
aftrek, mindering; stifle uitslag; bief0 a3if'art bat einen guten W. = heeft veerkrachtige
banden; auf W. = in mindering van rekening.
ablefilagett, ft. (b.) = afslaan, afhouwen; (een
steiger, een brug) afbreken; afschutten,
afschieten; afslaan, terugslaan, afweren, pa-
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abfchmelping.

reeren; einem ettn. a. = weigeren; ba.?, farm
man nicbt a. = dat kan men niet weigeren,
afslaan; fein eaffer a. = loozen; a., (f. u. b.) =
afslaan, in prijs dalen; veeren, terugstuiten;
den aftocht slaan of blazen.
itiffitlagen, 1. oh. ittefdfianung, to. = het
afslaan, weigering, afslag.
ab'fdifiinig = weigerend, afwijzend; eine abicblii,
gige Wntioort erbaftett = a.befcbieben tuerben=
afgewezen worden, een weigering ontvangen.
ab'fri)Iiiglicii = bij (op) afbetaling, in mindering = auf Wbfcbfag.
itti'frO1andaufei.4e, to. = leening tegen jaarlijksche aflossing, met annuiteiten.
itb'fri)faa0Maigutta, M. = betaling op afrekening, afbetaling.
ablr4Iiintmen, 1c4ill. (tj.) = uitbaggeren, doorsteken; (erts) wasschen.
itb'fittiinintuna, to. —, —en = uitbaggering,
wassching.
I. ablAteifett, ft. (b.) = af-, wegslijpen; slijpen,
scherpen, wetten; polijsten, glad maken; afslijten, uitslijten; eine abgefcbliffene 9,Jtiinae =
een afgesleten munt.
II. ab'frifielfett, fcbtu. (b.) = af- of wegsleepen,
op een slede vervoeren; af-, stuksleepen.
ab'fdifeifuna, to. —, —en = het (af)slijpen,
het wegsleepen. /ttefoOicifer, tn. = slijper,
polijster. itIffoliteiffei, 1. --- = slijpsel.
ab'fitieintett, fcbto. (b.) = van slijm zuiveren ;
(visch) spenen; (suiker) afschuimen, zuiveren.
ith'fcbleintuna, to. —, —en = zuivering.
ablehteiften, ft. (f.) = afslijten, slijten.
atefitleppen, fcbm. (b.) = afoleepen, stuksleepen, afdragen; wegsleepen.
abjetilirNen, fcbto. (tj.) = effenen, gladvijlen,
opschaven.
ab ifttfiefgn, ft. (b.) = losmaken, ontketenen,
van de ketenen bevrijden; afsluiten, afzonderen; eine Zilr, eine Wnfeibe, einen tanbef,
einen Zertrag a. = sluiten; ein Oefcbiift a. =
afsluiten, tot stand brengen; bie ,anbIttn0::
biicber a. = in orde brengen, afsluiten; mit
einem ZeNit a. = met een deficit sluiten;
mit einem a. = afrekenen; fiO4 a. = zich afzonderen, zich opsluiten.
ablef)tiefonb = afsluitend, sluitend; verder =
ab'frKiefilic0 = afdoend, beslissend, definitief.
ilbs fcbliefiuna, to. = afsluiting, afzondering,
regeling.
ittffitluk in. = het sluiten (v. een verdrag,
v. de debatten), beeindiging; eine Sacbe aunt
W. brengen = lets beeindigen, ergens een
eind aan maken; aunt W. fommen = tot een
besluit, een einde komen; ber W. einer Ned):
nuttg = het afsluiten van een rekening, de
balans; (in zaken) afdoening.
ittYfdilu-ftived-Oci, m. = appoint.
ablrfmtatKit, fcbto. (b.),---- aanhoudend kussen,
zoenen, half dood zoenen.
ctb'fcflutaufett, fcbto. (b.) = opeten, opsmullen;
ophouden met smullen.
ab'fitinettert, ROM. (b.) = (het eten) proeven;
er fcbmedt bent rein bie jaljre ab = hij proeft
aan den wijn hoe oud die is; slecht smaken;
abfcbmectenb = bedorven.
ab'frfmteirtein, fcbto. (b.) = afvleien.
ab'fcbtncifgn, ft. (4.) = afsmijten.
ab'fMittel3en, fcbto. (b.) = af-, weg (laten)
smelten; goed (laten) smelten; a., ft. (f.) =
los-, af- of wegsmelten.
ittEfMtnelong, to. = het afsmelten, afsmelting.

abfdllnieben.
ab'fMtutebert, fd)tu. (h.) - af-, lossmeden;
klaar komen met stneden.

afifrimierett, itbm. (b.) = afknoeien, leelijk
overschrijven, overkladden; een brutale copie
maken; smeer of vet afgeven, vlekken; ein
abgeicbmierte Oud) = een plagiaat.
ittridmicrer, 10. = nakladder; plagiator.
atildintutiett, ftbtn. (ti.) - verkleuren, vuil
worden; afgeven (van versch gedrukte letters).
abs fefittaffett, fd)tn. (b.) = afgespen.
abifdictopett, fcbtu. (b.) = (een slot) los doen
vanzelf los gaan, losspringen;
springen; (1.)
blijven steken; er van doorgaan.
/tbs frimcibentaiAitte, tn. = snijmachine.
atvflttteibett, ft. (b.) = afsnijden; (einem ben
,t)ate, ben deg, ben aiiict5itg, bie Butubt)
afsnijden; ben Seinb, bie Zerbinbung a. =
afsnijden; einem bie atm, bie ‘ wffnung a. =
berooven van, ontnemen; bad gheibriid) a. =
afbreken, een einde maken aan; fd)ted)t, gut
(mit ettn.) abgefd)nitten baben = weinig, veel
succes (met jets) hebben.
m. = (af)snijder.
ab'fc4ttellett, fcbtu. (b.) = los of weg doen
springen, (den haan) overhalen, (een pijl) af= losspringen, afgaan.
schieten;
ab'fdlltiPpettt, atefitnippett ob. abletittip:
afsnipperen; (het Naar)
fern, Taxi. (1.)
punten.
%fvfcrittitt, m. = het afsnijden; een afgesneden stuk; segment; afdeeling, deel, hoofdstuk, periode; (vers)snede, caesuur.
itb'friptittOrtgin, tn. = coupon.
= snijdingshoek.
itb'fdptittft.iitttet,
abldptittiveife = bij gedeelten, hoofdstuksgewijze.
spaander, splinter,
ittqc4ni4ei , 1.
snipper, afsnijsel.
afffclutitletn ob. ab'fdmillett, fcbtu. (b.) =
afsnijden (hout of metaal)
abi fdptiirett, ichin. (b.) = losrijgen, losbinden;
(met een koord) scheiden, afmeten, rooien,
aflijnen, met de slaglijn afteekenen.
ittefriptiiruttg, tn. —, —en = het losrijgen,
het rooien, aflijnen.
abjMiturrett, fcbtn. (b.) = afbedelen, afdeunen;
a., (f.) = wegsnorren.
afefciii4ifeit, fdpn. (b.)= afscheppen; bad Sett
bon ber 3riibe a. = het beste afnemen, het
vet van den ketel scheppen.
itbjcip*, m. = iifffitofinelb, =belasting
op het landverhuizen.
ab'fr4oM)filittig = verplicht tot het betalen
van 't VItifd)of3getb.
ablchriinett, fd)h). (b.) = schuin afsnijden;
helling geven aan.
ittefdiriinuttg, Yu. —, —en = schuine afsnijding, het hellend maken.
atqciirautmett, icb iv. (b.) afschaven, openhalen, openkrabben; a., (f.) = zich uit de
voeten maken.
abIttraubett, fdpro. (b.) = afschroeven, losschroeven.
abi fcbrecten, idttn. (b.) afschrikken, schuw
maken, ontmoedigen; einert giict, a. = een
visch met azijn besprenkelen (voor het bak ken);
atiibenbe eilen a. = harden, temperen; a b=
r e ct e n b -= afschrikk end ; a bf cbreceenbe
afschrikkend voorbeeld.
Wü'fdyrectuttg, tn. —, —en = afschrikking,
ontmoediging.
etb'frftrectung4ftiftent, f. = ontmoedigings-,
afschrikkingssysteem.
VAN GELDEREN
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abfd)tueifen.

= schrij floon.
itti'frfircibegebiibr,
ab'jdyreiben, ft. (b.) = afschrijven, uitschrijven,
overschrijven, copieeren; afboeken; einen 43often
a. = een post uitdoen, afschrijven; id) babe
mir fait bie Singer abgefd)rieben = afgeschreven; bon mein Oben Ste abgefcbrieben? =
van wien heb je overgeschreven? tether muf
id) Jljnen tnieber a. = tot mijn spijt moot ik
u weer afschrijven.
ittffci)reiben, f. ob. ettli fc#reibung, tn. = het
afschrijven, afschrijving; overschrijven, plagiaat.
itb'f(trcitier, m. = af- of overschrijver.
= afschrij verij.
itbfrt)reiberei',
affjd)reicit, ft. (b.) af- of uitschreeuwen,
af- of uitroepen; er bat fid) ben bald, bie Stebte
abgefd)rien = hij heeft zich heesch, kapot
geschreeuwd.
ab'fcbreitett, ft. (fj.) = afstappen (= meten);
= afgaan, verlaten.
a.,
etbldoift, Iv. = afschrift, copie; fur gteicb.
tautenbe 91. = voor copie conform, voor eensluidend afschrift.
abldiriftticf) = volgens of in afschrift.
koppen
ab'fitriiPfett, icbtn. (tj.) einem Cut
zetten.
—n = steekbeitel, holle
itb'fdirote,
beitel, koubeitel.
ablthroten, •id)tn. (l.) = (een vat) op een
rolplank (in den kelder) neerlaten; afhakken
afsteken; fijn stampen; (de kanten v. een
sloot e. d.) schuin maken.
itb'fitrottiteitei, in. = Wbfcbrote.
ab`fcbrubbett, id)ro. (b.) = afschrobben.
abldwitent, fcbm. (tj.) = van den schouder
nemen.
atefri11100ett, fcbtu. (b.) = afschubben, de
schubben afdoen, schrappen.
abjciiiirfett, Wu. (l).) = afschaven, afkrabben
ab'fdjiirAen, fd)b). (b.) = vrij laten hangen
(een opgeschorten rok e. d.).
= het vallen (van water), het
ith'fittik
afgaan (v. een geweer); helling, steilte.
atefdyiiffig = hellend, afloopend, steil. elte:
fttiiffigielt, —, —en = schuinte, belling.
abs febiittettt, icbtv. (b.) = afschudden, leegschudden.
abifitiittett, Tcbtu. (b.) = af-, weggieten.
afffeWitKtt, fcbh). (b.) = (het water) schutten;
(een machine) stoppen.
atefdpviiitett, fd)03. (b.) = verzwakken, zwakker maken; verzachten.
= verzwakking; veritb'fcip-varbung,
zachting.
atf fititliiren, ft. (f.) = afzweren, wegzweren.
alffebitiiiratett, fcbtv. (b.) = ophouden to zwerwegzwermen.
men; a., (f.)
abjdOvartett, fdpo. (b.) = van het zwoord
ontdoen; (bout) kantig maken.
ab'fcifituaryn, fcbm. (b.) zwart maken; zwart
afgeven.
(iem. jets) afpraten,
ab'fc0inalKtt, fcbtt). (b.)
aftroggelen.
ab'fdittnfelit, icbtu. (tj.) = geheel zwavelen;
ontzwavelen.
ittarinticif, m. = afdwaling, uitweiding,
afwijking.
abletOucifen, fcbto. (f).) (de wasch) uitspoelen; (een plank) uithollen; (de cocons)
in warm water leggen, ontgommen; a., (f.) =
uitweiden, afdwalen.
2

ittifititielfung.

abfit)en.
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itb'fittuelfung, tn. = ontgomming; uitweiding, afdwaling.

ablAtuelett, fcbtv. (b.) = verkalken; gloeien.
ablitthentitten, ftttn. (fj.) = afspoelen; (een
paard) in 't wed brengen; reinigen; (hout)
vlotten.
iliffdiltientinung, tn. — = het vlotten; reinigen.
afvfdiluenbeit, fcEjtv. (b.) = (een stuk grond)
af branders.
ablittuenteit, fcbtv. (ti.) = afwasschen, schoonmaken; a., (f.) = (af)zwenken, afdwalen.
ittilitltientung, tu. = zwenking.
ablittuititinett, ft. (1.) = af- of wegzwemmen;
af- of wegdrijven.
atefd)lattbeln, fain. (b.) = af- of ontzwendelen, afzetten.
abliffloinbett, ft. (f.) = verkwijnen, wegkwijnen, uitteren.
ablitivingen, ft. (b.) = afschudden (het stof
e. d.); WI) bent Verbe a. = van het paard
springen.
atildiltiitlett, fcbtv. (b.) = (de huiden) in de
zweetkist of zweetkuil doen.
ablitiviiren, ft. (b.) = (een eed) zweren, doen;
(zijn geloof) afzweren; einen Ziebitabl a. =
zweren dat men onschuldig is aan diefstal,
loochenen; ben run a. = het drinken afzweren; bent Zeufet a. = den duivelafzweren;
bent ailrften a. = zijn eed tegenover den vorst
breken.
MItüttiiirting, W. —, —en = afzwering,
loochening.
Nblitluttng, m. = afzwaai, afsprong, buiteling.
Mbfciffe, zie Wbfaiffe.
ablegelit, fcbtn. (b.) = af- of stukzeilen; a.,
(f.) = af-, weg- of uitzeilen, onder zeil gaan.
ilbleaelung, tn. —, —en = het afzeilen, vertrek.
ablelgiar = afzienbaar; begrijpelijk.
I. atefetiett, ft. (ti.) = afzien, neerzien; bon
ettn. a. = iets niet in aanmerking nemen,
afzien van; bierbon abgefeben=afgezien hiervan, dat daargelaten; afkijken; MO fnbe ift
gar nicbt abaufeben = het eind is er niet van
te overzien, het is een onbegonnen werk; begrijpen, bevatten, inzien,' id) fann ben Ftutee
biefer 9trbeit nicbt a. = niet inzien; einem ettn.
a. = iets van iem. afkijken, afzien; er fiebt e4
mir an ben Wugen ab = hij leest het in mijn
oogen; man bat e4 auf micb abgefeben = op
mij gemunt; Me (lidegenbeit a. = de gelegenheid waarnemen.
H. iliEfeficit, f. = het afzien; bedoeling,plan,
het afkijken; obne III. = onafzienbaar; troorauf
gebt ,mr 91.?= wat is uw bedoeling? waarop
doelt U? fein VI. auf ettv. baben = iets op het
oog hebben.
glb'feibe, 113. - = floretzijde, filozel.
ableifen, fcbm. (b.) = afzeepen, zeepen, wasschen.
Stvfeifung, W. —, —en = het (af)zeepen.
ableigern, fcbtv. (b.) = (een mijnput) loodrecht uithollen; looden (met het dieplood);
uitzijgen, afdrijs en.
itti sfelgerfdniur, tn. = de loodlijn, het koord.
abifeibeit, SAM. (b.) = af-, doorzijgen, filtreeren.
itivfeibuttg, tn. —, —en = af-, doorzijging,
filtratie.
ableilett, fcbtv. (b.) = aan een touw neerlaten
(langs een belling); tnie bom Oalgen abgefellt
= ale van de galg gedropen.
I. tibleitt, unr. (f.) = af zijn, weg zijn.
II. Ubleht, f. = afzijn, afwezigheid.

iltileite, tn. = achterzijde, achtergec el, keerzijde, verkeerde karat; zijbeuk (v. een kerk).

able-U.1n = afgelegen, afgezonderd.
ablei0, 9Ibb. = ter zijde, achteraf. 40'00,
$riip. = ter zijde (van).

alffetibett, unr. (b.) = afzenden, zenden, verzenden; afvaardigen.

9Ibifenber, m. ----, — = afzender; %bleu:
berin, W. —, —nen = afzendster.
ittefenbung, tn. = zending, afzending.
illefettbuttOort, m. = plaats van afzending.
atilettaen, fcittu. (fj.) = afzengen, afschroeien.
abi fenten, fcbtn. (b.) = afleggen, afzetten (loten
in den grond leggen); uithollen, uitboren; flit
a. (f.) = Kellen.
itti'fenfer, m. —I, — = afzetsel, loot, aflegger.
abfent' = absent. iltifentation', W. —, —en =
absentatie. abfen'tenlifte, Iv. =absentelijst.
abfentle'ren flit, fcbtn. (b.) = zich absenteeren.

itbfentWtitu4, m. = absentisme.
ittifeit4', tn. —, —en = absentie, schoolverzuim.
ati'felgiar = afzetbaar; leicbt a. = gewild, wat
veel gekocht wordt. ftbletlbarfeft, tn. — ..-afzetbaarheid.

abletiett, fcbtll. (fj.) = af- of wegzetten, ne(d)erzetten ; (van het paard) afwerpen; ontslaan;
verlagen, degradeeren; afdanken; (een som
van 't budget) schrappen; (munten) minderwaardig maken; (een kleedingstuk) afleggen;
(waren) verkoopen, omzetten, slijten, van de
hand doen; afscheiden ; (een vel druks) geheel
zetten; (een kalf) spenen; een nieuwen regel
beginnen, een alinea maken; een pauze maken, pauzeeren; (van gangen in mijnen) zich
vertakken, uit de richting gaan ; (van kleuren)
afsteken; came bie jeber abaufeten = zonder
de pen neer te leggen ; leicbt ab5ufet.enbe Saren
= gewilde waren; obne aNufeten = zonder
ophouden, in den adem; in den teug; bom
Lianbe a. = afsteken; e?, tvirb Scbiiige a. =
er zullen slagen vallen; ed inirb ettn. Scbiine4
a. = dat zal wat moois worden, geven; orb
ban einem a. = zich van iem. ver af zetten.
ittefelfung, tv. —, —en = het afzetten, afdanking, ontslag; einftmeilige IL = schorsing,
pauze, afbreking; bet zetten; het spenen.
ablicbeftt, fcbm. (b.) = afsikkelen, met den
sikkel afsnijden.
ablicbt W. —, —en = bedoeling, doel, plan,
oogmerk; mit 9.f. = met opzet; auf einen ob.
env. 9tbficbtett baben = met iem. of iets wat
voor hebben; er bat 91bficbten = hij heeft
huwelijksplannen; in If. auf micb = wat mij
betreft.
abliitttiM = opzettelijk, met bedoeling, met
opzet, expres; abficbtficber sorb = moord
(met voorbedachten rade).
ftbliciitlidifeit, iv. —, —en = opzet, bedoeling.
aiffictit(4)W = zonder opzet, zonder bedoeling, onopzettelijk.
affilittdlioll = opzettelijk, verstrekkend.
atefiebeit, fcbm. (b.) = (af)zeven, afziften.
ablieben, fcbm. u. ft. (b.) = afkoken, uitkoken
Wilmot, ft. (b.) = afzingen, ten einde zingen.
ab'itnfen, ft. (f.) --..: wegzinken.
airfintent, fcbtv. (b.) = doorsijpelen, filtreeren,
neersijpelen.
Mlittar, tn. —(e)e,, —e = absint, alsem.
Mfittatitt', f. —I = absintine.
abi fitien, ft. (f).) = afzitten, stukzitten; uitzitten: ter Zia; fist feine Strafe ab = zit zijn
straf af of uit ; (een schuld) afzitten; a., (f.).----
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afzitten, afstijgen (van 't paard); bon einem
a. = van iem. afzitten.

atefoderr, fcbto. (f.) = er van door gaan, opkrassen.

atefolbert, fcbto. (b.) = af betalen, uitbetalen
(en afdanken).
absoluut, volstrekt.
abfolue
atbfolutiotf, tro. —, —en = absolutie: kwijtschelding van zonden.
tibloirrti4IntO, m. — = absolutisme, onbeperkte heerschappij.
itbfolutiff, nt. —en, —en = absolutist.
abfolutiltifcb = absolutistisch.
..rien = vrijspraak;
etbfoluto'rtunt, f.
ddcharge.
vrijspreken, kwijtabfolble'ren, fcbtro. (b.)
schelden; at-, doorloopen (een school bijv.).
afzonderbaar, scheidbaar.
atefortberbar
abfon'bertitt = eigenaardig, zonderling,
vreemd, grillig; vooral, bovenal. abfott'ber:
Itrigeit, to. —, —en =-- zonderlingheid.
atefottberrt, fcbto. (b.) = afzonderen, scheiden; afscheiden; abgefonberte Tiegriffe = afgetrokken, abstracte begrippen; itit a. =
zich afzonderen, zich afscheiden.
atefottbertrb = afscheidend.
enefonberittig, iv. = afzondering, scheiding;
afscheiding; abstractie.
etb'fonberunOnefetth f. = afscheidend- of
afscheidingsvat. fttefotrberuntOberrniigetr,
f. = abstraheervermogen.
atefonnig = van de zon afgekeerd.
abforbie trett, fcbm. (b.) absorbeeren; op-of
inzuigen, op- of inslorpen; in zich opnemen.
itbforOtion', Vv. —, —en = absorptie.

9.1bforOt-ion4s=
itliforOtionefiibinfeit,
= absorptievermogen.
Ira%
fcbtv.
u.
ft.
(1.)
=
afsplijten, afatefOatten,
klooven; a., (f.) = splijten.
atefOtrett, fdp). = spenen.
ablpantrett, fcbtv. (b.) = ontspannen, loslaten

(een veer e. d.); (de paarden of den wagen)
af- of uitspannen; (klanten e. d.) afhandig
maken; meten (met den span); abgelVannt=
verzwakt, versiapt, uitgeput, af.
etiefOantutttg, to. = het ontspannen, loslaten;
verzwakking, verslapping, uitputting; het
nit- of afspannen.
ablOarert, fcbtv. (b.) = ontzeggen; eth.). feinem
Vunbe a. ob. ficb etto. bom (am) 9.1tuttbe a. =
iets uit zijn mond sparen.
aLef0e-ifert, fd)tv. (b.) = spijzigen; gedaan eten,
afeten; einen mit feeren torten a. afschepen.
atefOerten = abil)tinen.
afefOertft-ig = ontrouw, afvallig, afkeerig.
atefVerren, fcbto. (b.) = afsluiten, versperren,
blokkeeren; (het licht) onderscheppen.
Wefberrbabn, m. = afsluitkraan.
itblPerrbentli, f. =
ettefPerritalgn,
afsluitklep, -ventiel.
afsluiting,
versperring,
iv.
ettefperrung,
afzondering.
fcbtv.
(b.)
=
afspiegelen,
terugaieftlienettt,
kaatsen.
ettefOlegelung, to. = afspiegeling, weerkaatsing.
atefOlefetr, fcbto. (1.) = afspelen, ten einde
spelen, uitspelen; gedaan spelen.
alefpinnett, ft. (ti.) = afspinnen; ophouden
met spinnen; (een vertelling) uitspinnen; fir4
a. = zich ontspinnen.
ab tOttlen, fcbtv. (b.) = afpunten, de punt of
spits afnemen, puntig maken, aanpunten.
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ateflnittern, fcbto. (b.) = (doen) afsplinteren;
a., (f.) = afsplinteren.
etlefOrately, tn. = afspraak, overeenkomst.
ab'fInerfott, ft. (i.) = afspreken, overeenkomen; ontzeggen; ontnemen; bespreken;
een oordeel uitspreken; tver tvirb ibm Out
a.? = wie zal ontkennen, dat hij moetbezit?
einem ba ,2e,Pen a. = iem. ter flood veroordeelen; bie VIr6te baben iljm ba& &ben aftge:
frocbett = de dokters hebben hem opgegeven;
einem aUe ,offnung a. = ontnemen; er ift
febr geneigt titter after abbufprecben = hij iq
zeer geneigd over alles een (meesterachtig)
oordeel uit te spreken.
ab'fOrecOettb = abfineberijcb.
= iemand die op meesteretlefPrecOer,
achtigen toon over alles een oordeel uitspreekt, pedant. atifOretterer, iv. —, —en =
hebbelijkheid om over alles een beslissend
oordeel te vellen, vitzucht, vitterij.
aiefOreMerifeb = beslissend, meesterachtig,
bedillend.
tlivfOreivit, fcbtu.(b.)=stutten,onderschragen.
atefOrengen, fcbtv. (lj.) = doen of laten (af)springen; a., (f.) = wegrennen.
atefprittgett, ft. (f.) = afspringen, afbreken,
losspringen; terugspringen; bon einem &gen=
ftanb a. = plotseling van een onderwerp
afstappen; gegen ettn. a. = afsteken; fill a. =
zich af-, moe(de) springen.
ab'fOritlett, fobtv. (lj.) = afspuiten, spuiten op,
wegspuiten, wegspatten; a., (f.) = afspatten,
terugspatten.
etiefProth ob. ettefOriifIling, m. = spruit,
afstammeling.
afefprofferr, fcbtv. (f.) = afstammen.
Stefinung, m. = sprong, zijsprong; plotsehinge verandering (van meening e. d.); [afdwaling]; tegenstelling.
hoek van uitval of
ettefOrmigiStuittrei, m.
terugkaatsing.
atefIntlett, fcbtu. (ti.) = afhaspelen, afwinden.
fcbtv. (b.) = afspoelen, afwasschen;
wegspoelen.
afefOrtler, m. = afhaspelaar, afwinder.
= spoelwater; spoeling.
eib'10filictjt, 1.
—, —en = afspoeling: het
etief0iiirritg,
wegspoelen, afspoelen (van de oevers bijv.).
atefpfiren, fcbtv. (f.) = bespieden.
[ftleftantur, m. = afstamming, nakomelingschap, afstammeling].
afeftantutett, fcbtv. (1.) = afstammen, af komstig zijn, stammen; afgeleid zijn.
—, —en = afstamming, afitbltartutttritg,
komst, afleiding.
abltantpfetr, fcbtv. (b.) = afstampen, voldoende
stampen.
m. = afstand, tusschenruimte;
onderscheid, tegenstelling, contrast; bon vim
nebmen = afstand van iets doen, van iets
afzien.
itLeftii-ttber, nt. = doode boom.
ab'ftiinbla = bedorven, oud, vergaan.
%Leftattb4geib, = afkoopsom.
eneftanb4tuittiet, m. = hoek van afwijking,
afstandshoek.
fcbtv. (l.) = afstapelen; a., (f.) =
er van doorgaan, de plaat poetsen.
ateftattett, fcbro. (lj.) = (een bezoek) afleggen,
maken, brengen; [(dank) betuigen ; einem feinen
Clicrtbutticb a. = iem. gelukwenschen; eine
= lam.
Scbufb a. = afdoen; einent Tericbt
verslag doen].
2*
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itty ftattung, tu. —, —en = het afleggen, het
brengen, het doen.

abltiittben, fc0). (b.) = afstoffen, stoffen, stof
afnemen.

— =stoffer,(stof)varken.
itteftijuber, in.
zweepen, geeselen.
atfftattpen, fcbtv. (tj.)
afsteekijzer (van tuiniers),
/tiffterbeifen, f.
snoeimes, schaafmes; schrapmes.

atfltedyn, ft. (b.) = afsteken; alai en a. --,--zoden steken; ein Scfmein a. = kelen, slachten; ben eein a. = aftappen; einen Zeta) a. =
aftappen; badg affer a. een anderen loop
doen nemen, afleiden; eine Slarte a. = (af)troeven; einem (ben einb) a. = iem. de loef
afsteken, het van iem. winnen; 1ufter a. =
naprikken; eine Beicbnung a. = graveeren,
steken; gegen ob. bon ettn. a. = afsteken
tegen; a., (1.) = afsteken (van land bijv.).
91bItecber, tn. = uitstapje; zijsprong (fig.).
itb s ftedeifett, f. = ijzeren staak of pen (om
de rooilijn af to zetten).
atefteartt, fcbto. (ti.) = losmaken, losspelden,
lossteken; met paaltjes afzetten, afbakenen.
9tb i fteateine, = richtsnoer. ethiftecttinte,
tn. =--richtlijn.9.ffeftectpfabi, m., etb'ftedftab,
m. = bakenstok, afsteekpaal, jalon, piketpaal.
itteftectung, to. —, —en = het afbakenen,
jalonneeren.
abiteb(e)n, nor. (b.) = afstaan, overlaten ; eine
Stunbe a. = een heel uur staan ; a., (f.)= (van
iets) af staan; bon feinent Mecbte, bon feinem
Zorbaben = afzien van, laten varen; onfrisch worden. bederven, verschalen; a bg e,
ft anben =-- verschaald, bedorven ; oud, uit den
tijd; abgeftanbene tier, abgeftanbener eein=
bedorven bier, verschaalde wijn; abgeftanbene
aif it e = bedorven visch.
atfftehlen, ft. (b.) = af-, ontstelen; er Wet*
bent Hebert Oott Me Beit ab = hij verknoeit
zijn tijd met niets doen.
stijven, doorhalen;
ablte-ifett, fcbto, (b.)
steunen, schragen, stutten, schoren.
ab f fteinett, ft. (f.) = afstijgen, afklimmen,
neerdalen; (bij iem.) afstappen; a b ftei g en b e
= afdalende lijn.
Solteinequartier, f. = pleisterplaats, tijdelijk
verblijf, optrekje, pied-a-terre.
= het neerdalen, afstijgen;
91bileiguttg,
sluipgang; daling, descensie.
abltellen, fcbto. (tj.) = neerzetten, wegzetten,
verwijderen, (van iets) of zetten; (bij de telefoon)
afschellen, afbellen; eine Olafcbine a. = stil
laten staan, stoppen; (irgenb eau.) buiten werking stellen ; (de leiding) afsluiten; Eif3braucbc
afschaffen, een erode maken aan;
a.
fcbtoerben a. = grieven wegnemen.
= afschaffing, opheffing, inWO'ftettunn,
trekking, wegneming, vgl. a b ftetle n.
ab i ftemnten, fcbtp . (b.) = afsteken (met den
beitel).
atitemPeln, fcbto. (b.) = afstempelen.
itivftemPetuna, to. —, —en = het afstempelen,
stempelen.
Mbftentiotr, tn. — = onthouding, afstand.
= stikken, doornaaien.
abltelgiett, fcbtn.
afsterven, overlijden;
ab'fterben, ft. (f.)
uitsterven; uitteren; wegkwij nen ; verstij ven.
Wbftergen'tta, = afdrijvende middelen.
abfitergie'rett, fcbtu. (t.) = afwisschen, zuiveren; afdrijven.
ab'fteuertt, f(*v. (b.) = afsturen; a. (1.) =

afvaren.
ittfrftlet), m. = het naprikken, het nageprikte;

itbftreifung.

het aftappen, de uitluop (van gesmolten metaal); tegenstelling, contrast; einen greUen
bon, gegen ettro. macben, bitben = een scherp
contrast met iets maken.
abltiaen, ROW. (1.) = na- of afborduren.
%Winer!, tn. = het neerdalen, het afklimmen, at klim.
abltitnnten, fctflu. (b.) = stemmen (een instrument); zijn stem uitbrengen, stemmen; fiber
einen a. = iem. ballotteeren.
abItintutig = ontstemd, valsch; bon einem a.
fein = het Diet met iem. Bens zijn.
itb'ftintututtn, to. = stemming; namentlicbe
= hoofdelijke stemming; 2,ur K. fcbreiten =
tot stemming overgaan; etm. sur 91 bringen
= in stemming brengen.
Qttfftintmuncidntobud, m. = wijze, manier
van stemmen.
abstinent'
onthoudzaam, matig, abstinent.
abftittelt3', to. — = onthouding, matigheid.
itbitinens i ter, — = geheel-onthouder,
afschaffer. itbftinettetag, tn. = vastendag.
abftittie'ren fiat, fcbtv. (1).) = zich onthouden.
abltiibern, fd)to. (b.) = afstoffen.
abItorbern, fcbto. (b.) = (met den tandestoker
het tandvleesch) afstooten, afpeuteren.
ateftoden, fd)to. (b.) = een nieuwen bijekorf
vullen.
abltopOeln, fcbto. (l.) = stoppels lezen, ontstoppelen ; nalezing houdeh, bet overgeblevene
inzamelen.
ftieftofleffen, f. = schaafmes, schraapmes,
snoeimes.
abltofiett, ft. (b.) afstooten, afduwen, afslaan,
afkanten; afschaven; terugstooten, stuiten;
eine Stunbe a. = een uur uitsparen; a., (f.)=
afstooten, afvaren.
ab l itoffenb = stootend, stuitend.
het afstooten,
itb'ftoffuna, tn. —, —en
afslaan, afstooting.
ab'ftrafett, fcbtu. (b,) = afstraffen.
iibltraftititg, to. —, —en = afstraffing.
abftrabie'rett, fd)tv. (b.) = abstraheeren, in
gedachte afzonderen; bon atm a. = afzien
van, buiten beschouwing laten.
Itültrabt, m. = weerkaatste straal, afschijn.
ateftrablett,fcbtv. (b.) = afstralen, weerkaatsen.
itb'ftrabtung, to. = weerkaatsing.
abftraft' = abstract.
/tbitraftion f , tn. —, —en = abstractie: afgetrokken begrip. abftraftiond'berutiigen, f.
= abstractievermogen.
ftbftrctflunt, 1.
..ta, = abstractum,
abstract substantief; 't afgetrokkene.
atEftrangen, fcbtu. (I).) = (een paard) aftuigen,
uitspannen.
affftreben, fcbtro. (l.) (bout Wiittelbunfte) =
(het middelpunt) vlieden.
m. = afslag, afmijning ; strijkhout ;
tat E = bij afslag.
abltreirben, ft. (b.) = af- of wegstrijken;
uitstrijken, wegnemen; afschaven, afschrap pen;
bad a. = het veld afstroopen; (einen)
afrossen, geeselen.
abltrelfen, fitto. (l.) = afstroopen, villen,
vullen; bie attbfcbube a. = uittrekken; (ben
lltani) wegnemen; er bat ben atten Siinber
abgeftreift = afgelegd, uitgedaan; a., (f.) =
afspringen; bie auget ftreifte bout an y * ab
= sprong (schampte) op den knoop af; bout
eege a. = afdwalen.
91bItreffung, tn. —, —en = het afdoen, aftrekken, afstroopen.

abftreiten.

21

abltreiten, ft. (b.) = betwisten, ontstrijden;
loochenen; door twist of proces ontnemen.
m. = neerhaal; het afgestrekene;
aftrek, vermindering; metaalslak.
affftricien, fcbtv. (1).) = afbreien.
abltrienetti, 1(1)113. (Ii.) = roskammen.
abltri3utett, fcbtv. (f.) = af-, neerstroomen;
uiteengaan, zich verspreiden.
abftrivS' = duister, moeilijk to verstaan, verward.
absitiidett, fcit). (ti.) = tot stukjes
maken, afbrokkelen.
ab'jtufen, fcbtv. (b.) = trapsgewijze uithouwen;
rangschikken; schakeeren.
ifbItufuttg, —, —en = rangschikking, opof afklimming, gradatie; terras; schakeering,
nuance.
atatiittiett, fcbtv. (b.) = (den hoed) neerslaan.
abltumpfeit, 1Mtb. (b.) = afstompen (eig. en
fig ) ; korten, kortstaarten ; knotten; (de hoeken)
verzachten ; ver-, afstompen, ongevoelig ma ken;
fief) a., verstompen, ongevoelig worden.
itbItutttpfung, to. —, —en = afstomping,
verstomping, dofheid.
val, het neerstorten; steilte.
MbItur3, m.
ab'ftiirAett, fcbtv. (b.) = neerwerpen, neerstorten; a., (f.)
neervallen, neerstorten;
steil afhellen.
abltutlett, fcbtv. (b.) = (boomen) toppen, knotten; (den staart van een paard) korten.
fcbtv. (b.) = stutten, schoren, andersteunen.
abjuitett, fcbtv. (b.) = af- of wegzoeken; doorzoeken; bad terrain a. taffen = het terrein
goed laten onderzoeken.
—e = afkooksel, aftreksel;
9.1blub, m.
het afkoken.
ablitimett, fcbtv. (b.) = afboeten.
abfurb' = bespottelijk, absurd.
itbfurbitat', tv. —, — en = absurditeit : bespottelijkheid.
abfvbie'rett, fcbtv. (b,) = abscedeeren: zweren, etteren.
ff6, ffe = abces: verzwering.
itbf3eff m.
abfainbie'ren, fcWn. (b.) = abscindeeren: afscheuren, afscheiden. %Of
tn...ffe4, ffe =
stuk, segment. itbf3iffe, tv.
—n = abscisse: horizontale codrdinaat.
Mte = abt.
m.
abstateitt, fcbtv. (b.) = betimmeren, beschieten
(met hout), lambrizeeren.
ablafeht, fcbtv. (b.) = aftakelen, onttakelen.
fttrtarefung,
—, —en = aftakeling.
ablattaett, fcbtv. (b.) = afdansen, uitdansen;
wegdansen.
ablauen, fcbtv. (tj. u. f.) = dooien, ontdooien.
ablaument, 1(#. (1.) = af- of wegtuimelen,
heenwaggelen.
aka, to. —, —en = abdij.
= coupe.
9.1teteii,
ableiten, fcbtv. (b.) = af-, indeelen, scheiden;
in Orabe a. = in Braden verdeelen.
abtertic# = abdij
itb'teltutin, to. = indeeling, afdeeling, scheiding, afscheiding. ith'teituttOborfteber, en.
afdeelingschef. tibleitung#3eilteit, f. =
afdeelteeken, dwarsstreepje.
artentett, fcbtv. (b.) = (een mijnschacht) uithollen, dieper maken.
(i(iftin ob.) fititiffin, tie. —, —nen = abdis.
= abtelijk.
ablijnen, fcbm. (b.) = schakeeren, nuanceeren.
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atetiiten, fcbtv. (ti.) = kastijden; doen afsteryen, dooden.
tv. — = kastijding, dooding.
Wb'trab, nt. = detachement.
ablraben, fcbtv. (1.) = wegdraven.
ab'tranen, ft. (b.) = af- of wegdragen; afruimen; (een muur) verlagen; (een brug,
een gebouw) wegbreken; (een heuvel) afgrayen; (een schuld) afdoen, aflossen, betalen;
(een kleedingstuk) afdragen, afslijten;
a. = afslijten.
[ab'trilaticft = schadelijk, nadeelig.]
lib'tragung, tv. — = het af-, wegbreken,
het wegdragen, afnemen; het effenen; afdoening, aflossing.
ablraufetn, fcbtv. (1.) = afdruppelen, afdroppelen.
itb'treibmittel, f. = afdrijvend middel.
abi treiben, ft. (tj.) = af- of wegdrijven, wegjagen; uitdrijven; einen Salb a. = een bosch
afloopen, afjagen ; bae qbeftein a. = de losse
deelen van een rots doen vallen, de groote
steenen opnemen; (paarden) af beulen, a. (f.) =
afdrijven, van de koers raken.
ab'treibettb = af- of uitdrijvend, afvoerend.
itb'treiber, m. = fijnscheerder; afdrijver (van
metalen).
—, —en = terugdrijving,
9Ab'treibuttg,
het afdrijven; het afbeulen.
abs trettnbar, ablrennitrf) = (af)scheidbaar.
ablrettnen, fcbtv. (b.) = (af)scheiden; lostornen, aftornen.
Ublrenttung, tv. (af)scheiding, verdeeling;
het aftornen.
ablretbar = vervreemdbaar.
ablreten, ft. (f).) = aftreden, aftrappen; ben
Scfmee bon ben aithen a. (antrappen, (bie
Gcbute) afloopen; (einen Seg) afstappen, met
stappen aanwijzeu; (ion) treden; einent env.
a. = iem. iets afstaan, overgeven; a., (f.) =
aftreden, heengaan; born Scbaupicte a. =
van het tooneel verdwijnen; bet ROI-lig, bet
9Ninifterium ift abgetreten = de koning heeft
afstand gedaan, het ministerie is afgetreden;
het
bom Ofauben, bom recbten Sege a.
geloof, den rechten weg verlaten; fief) bie
(= schoon) trappen.
ailf3e a. = zijn voeten
Iitftreter, nt. = die afstaat, aftreedt.
itbi tretung, to. —, —en = afstand, overdracht,
cessie.
abs triefett, ft. u. fcbtv. (f.) = afdruipen, afdruppelen.
ftblrift, tv.= drift, afdrij g; wrak:afwijking
van den koers (v. een schip); wei(de)recht.
ablrinfett, ft. (b.) = afdrinken.
fcbtu. (tj.) = af- of wegtrippelen.
itb'tritt, m. = het aftreden, heengaan; afstand;
trede, trap; beste-kamer, zekere plaats; de
(door een gejaagd wild) neergetrapte struiken.
Wbs trittfeger, nt. = nachtwerker, put-, sekreetruimer. itb'trittorubc, to. = beerput, zinkput. itivtritOriiunter = 9Ibtrittfeger.
ab'trodttett, fcbtv. (b.) droog maken, afdrogen, afvegen; a., (1.) = droog worden, drogen;
verdorren en afvallen.
ab'troffen, fcbtv. (1.) = weggaan, afzakken,
afdruipen.
ablrommetn, fcbtv. (tj.) = aftrommelen; eineet
3ienenftocf a. = wegslaan, wegtrommelen (de
bijen); den terugtocht, den aftocht slaan of
blazen.
= druipplank, aanrechtth'tropfbattf,
bank.
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ablrobfen ob. ablriibfein, fcbtv. (I.) = afdruipen, afdruppelen.
druipbak.
^tb'tro^f frog, m.
abstruifen, fc6m. (b.) = afdreigen, afpersen.
ablruntbfen, fcbtv. (b.) aftroeven; norsch
afwijzen.
ab'triinnig (bon) = afvallig (van), ontrouw
(aan). — = afvalligheid,
afval, ontrouw.
ablunfineln, fcbto. (b.) (een paard) oefenen,
zich afsloven.
afrijden; fiM a.
afann, unr. (b.) - = af- of wegdoen; eindigen,
ten einde brengen, afdoen; (een dier) afmaken, dooden; (ook fig.: iem.) afmaken; (een
misdadiger) terechtstellen; bie cf)anb bon einem
de hand van iem. aftrekken; bie Sciebe
a.
ift abgetan = uit;
ether (bon einer)Sacbe
a. = zich van iets ontdoen.]
afaiincben, fcbtv. (b.) = afwitten.
ab'tubfen, fcbto. (b.) = afdrogen (met pluksel,
watten e. d.), afbetten.
afaufeben, fcbto. (ti.) = afteekenen met OostIndische inkt.
%finite', to. — = abulie : (toestand van) willoosheid.
— = overvloed.
qtbunban3',
abiurteifen, fcbto. (b.) = (bij vonnis) ontzeggen; einen a. ob. fiber einen a. iem. oordeelen,
het eindoordeel over hem uitspreken; voorbarig oordeelen; er tutu Her atte a. = hij
wil over alles een oordeel uitspreken.
abusief, als misbruik.
abufitqe)
misbruik.
ftbu'fuL m.
ab'berfannen, fcbto. (b.) begeeren van.
ab'bieren, fcbm. (b.) = vierkant maken, hoeks
bewerken; vieren (een touw). 9.0'bierunn,
to. —, —en = het vierkant maken; hat vieren.
ab'bifieren, fcbto. (b.) = (met het oog) meten,
schatten, vizeeren.
zich met waken
fcbto. (b.)
abluarben
aftobben.
abluiinen, ft. (b.) (af)wegen; overwegen;
feine torte a. = afwegen,afmeten;eitt geven
ba,?, anbre a. = het een tegen het andere afwegen, afmeten.
waterpasser, nivelleur.
ifbludger,
—, —en = het (af)wegen,
%fetviigung,
het nivelleeren.
abluaffen, fcbto. (b.) = (af)walken, vollen;
afrossen.
afaual3en, fcbto. (b.) = afwalsen; met de wals
effenen, rollen,
ablviif3en, fcbto. (b.) = afrollen, wegrollen,
af-, wegwentelen; eine Sd)ulb bon tic() a.
zich van een schuld ontlasten; feben Zerbacbt
bon ficb a. = alle verdenking van zich werpen.
ifbludf3ung, —, —en = overbrenging (in
rechten), devolutie.
abluainfen, fcbto. (b.) = afranselen, uitkloppen.
vervoegbaar, buigbaar.
abituanbelbar
ablvanbeln, fcbto. (t.) = vervoegen, (ver)buigen.
abluanb(e)fung, tv. —, —en = vervoeging,
(ver)binging.
abluanbern, fcbto. (f.) = been- of wegtrekken,
heengaan.
ablvanien, fcbto. (f.) = been- of wegwankelen.
atfluctricen, fcbto. (b.) afwachten, wachten;
[veizorgen, oppassen; rein tmt a. = zijn betrekking (goed) waarnemen]; eine abtoartenbe
(critung, 43olitif = een afwachtende bonding,
politiek.
afwaarts, naar beneden; abtotirt

abhienben.

fabren = bergaf rijden, stroomaf varen; e4
getjt a. mit ibm = het gaat met hem bergaf,
hij is aan het aftellen, aftakelen (wat zijn
leeftijd, zijn gezondheid betreft) of hij gaat
achteruit (met zijn zaken); a. be afttie4
f
=
de rivier, den stroom af.
— = afwachting; zorg, ver[ltbluartuna,
pleging, waarneming.]
rechtbank.
ifbiltiafd)bani, tv.
abluafiten, ft. (t.) = afwasschen, schoonwasschen.
—, —en = afwassching,
iffiluaritung,
zuivering.
afvalwater.
9161titiffer
ifblvaffer, f.
afwateren, ontwateafaviiffern, fcbtv. (b.)
ren, draineeren; in 't water zetten (v. haring
e. d.); belling of schot geven (een dak, een
dorpel bijv.).
afweven.
ablveben, ft. u. fcbtv. (tj.)
afetveMfeln, fcbtv. (b.) = afwisselen; veranderen ; aflossen; miteinanber a. = elkaar afwisselen, aflossen; bie Stimme a. = moduleeren.
afwisselend; veranderlijk;
ablverbfelnb
wisselend (rijm); beurtelings.
ifbluerbf(e)funn, m. —, — en = afwisseling,
verandering, verscheidenheid, variatie, wisseling; sur %. ob. ber 9t. toegen = ter afwisseling, voor de verandering.
ablvedjf(e)funOlveife = beurtelings, bij
afwisseling, afwisselend.
afwaaieren, afwaaien
abluebetn, fcbto. (b.)
met den vliegewaaier.
%fallen, m. = zijweg, verkeerde weg, bijweg;
auf Vibtoege filbren, geraten = van 't rechte
pad, op den verkeerden weg brengen, komen;
— afdwalen (eig. en fig.).
ablue0 = van den weg af.
abluenfam = afgelegen, uit den weg.
ablueben, fctv. (b.) = afwaaien, doen afvliegen.
= verweer, afweer, verwering,
%bluebr,
verdediging, tegenweer, weerstand; voorbehoedmiddel.
abluebren, fcbto. (tj.) = (iets) afweren, afslaan,
verdrijven; ber Zaum tvetjrt mit (bon mir)
Me Bonne a6 = beschermt mij tegen de zon.
—, —en = 91b ty e b r.
abluebrunn,
ifbluebrung4inittel, f. = voorbehoedmiddel.
I. afaveiMen, fcbtv. (b.) = afweeken (wratten
bijv.).
II. ablueirfjen, ft.(f.)= afwijken (van den rechten weg), handelen tegen (een gebruik); afdwalen (van het onderwerp); afwijken, declineeren
(v. de magneetnaald); afdrijven (v. een schip).
ablueirfienb = afwijkend, verschillend.
iffrtnetitunn, tv. —, —en = afwijking, bet
uiteengaan, afdwaling; declinatie.
afweiden, afgrazen.
ablueiben, fcbto. (b.)
ablueifen ft. (b.) = afwijzen, terugwijzen,
afslaan, weigeren, afschepen; einen Bans furs
a. = iem. kort en bondig afwijzen; einen mit
feiner Atage a. = iem. zijn eisch ontzeggen.
ftbluetfunn, to. = afwijzing, weigering.
ftb'inetfunndbefebeib, tn. = afwijzende uitspraak.
ablueffien, fcf)tv. (b.) = (af)witten; wit afweven.
affitieffen, fcbtr. (1.) = verwelken, verfletsen,
verleppen.
abluenbbar =afwendbaar, vermijdelijk.
Ivenbbarreit, to. —, —en = afwendbaarheid.
affivenben, nor. u. fcbto. (t.) = (de oogen,
een gevaar, een slag) afwenden; (eine ,anb
bon eineut a. = zijn hand van iem. aftrekken;
einen twit einem 3orO6en a. = ietn. van een
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plan afbrengen; bie .f)er3ett a. = de harten
vervreemden; firb bon einem a. = iem. verlaten, zich van iem. afkeeren, -wenden.
abluenbig = afkeerig; einem bie tunben a.
matt en = iem. zijn klanten afhalen, aftroonen; einen bon feinem R3orbaben a. matben =
iem. van zijn voornemen doen afzien.
Slibluettbung, iv.= afwending; vervreemding;
afwering.
abluerfot, ft. (tj.) = afwerpen, neerwerpen;
afgooien; bat Zs'ocb a. = het juk afschudden;
ba g $ferb int* ben Reiter ab = werpt den
ruiter af; .eraen = renonce in harten
makers; einen a. = beter of meer (oogen,
kegels) werpen, gooien dan een ander; bat
Oefobaft inirft nicbt biet ab = brengt niet veel
op; ophouden met jongen werpen.
abluefettb = afwezig, absent; verstrooid; bie
Kbinefenben befomtnen unrecbt = de afwezigen
hebben ongelijk.
tuefen4eit, tn. — = afwezigheid; K. beim
Kblief( = ontbreken op 't appel.
nbluetterit, fcin. (tj.) : et ivettert ab = de
storm, 't slechte weer vermindert; (den
vijand) afslaan; a bg etne tter t = verweerd.
afwetten, afslijpen.
ablue#en, fcbtu. (b.)
afriviolflett, fcbtv. (b.) = afpoetsen, goed
poetsen; afrossen, aframmelen.
ablvidetn, fcbtv. (b.) = afwikkelen, afwinden ;
ein Oefcbtift a. = tot een goed einde brengen,
afwikkelen.
ettYlvid(c)Ittng, to. —, —en = afwikkeling,
regeling.
abltrienent, fcbtn. (b.) = bevredigen, sussen,
doen bedaren, kalmeeren.
— = bevrediging, kalitifiviegefung,
meering.
Wthiegen, ft. (b.) zie a b tv it g e n.
abluimuteItt, fcbin. (b.) wegsturen, den bons
geven, uitbonjouren.
afwimpelen, ontabluimpetn, Toth,. (0)
wimpelen, den wimpel afnemen.
ablutubett, ft. (1).) = afwinden, afwikkelen;
aflaten (met een katrol).
eibluittber, m.—t, — = haspelaar, garenwinder.
efOlu-inbung, = 't afwinden, afhaspelen,
het neerlaten.
Wthinien, fcblv. (b.) einem = iem. een afwijzend teeken geven; afseinen ; (fig.) afwimpelen.
abluirbeht, fcbtv. (b.) = afroffelen; losmaken
(v. vioolsnaren bijv.).
ab'lvirren, fcbtn. (b.) = afwerken; ben teig
a. = het deeg goed kneden; (een stuk wild)
afstroopen.
abluirtfitaften, fcbiv. (b.): bie Monarcbie bat
abgeivirtfcbaftet = de monarchie heeft afgedaan, heeft haar tijd gehad.
afvegen, afwisschen;
atfluifiten, fdpv. (b.)
ben OA a. = schoonmaken; zie ook 9Jlaut.
%frivifilier, tn., etbluifttlaOpett, ette:
luifc4tucO, 1. = wisscher, wrijfdoek, wrijflap,
stofdoek.
abluittern, fcbtn. (b.) = afruiken; ophouden
met onweeren; a., f. = afvallen (door het weer).
WU:minim fcbtn. = afwonen (bon: van);
afwonen, uitwonen.
I. abluoitett, fdpv. (b ) = (huiden) ontharen,
van wol ontdoen.
II. atquotten, unr. (b.) = (er) af willen.
ont- of afwoekeren.
ablumtern, JAW. (b.)
ettfluttrf, m. = het afwerpen; laatste worp;
het afgeworpene, afval, uitschot; afgeworpen
gewei; opbrengst.

abgeben.

fcbtv. (b.) = afdobbelen (met dobbelen afwinnen of meer oogen gooien dan
een ander).
abluiirgen, fcbtn. (tj.) = afworgen, afwurgen ;
wurgen.
etbUffi'niett, zie Kbeffbnien.
abUrfifcb ,----- nit den afgrond.
WAablen, fcbtv. (b.) = afbetalen; voldoen;
auf eine Scbufb ettn. a. = iets op een schuld
afbetalen.
ab'00felt, fcbtu. (b.) = aftellen, afrekenen;
aftrekken; een voor een tellen; env. an ben
Ani3bfen, an ben gingern a. = iets op of aan
de knoopen, de vingers natellen, aftellen; er
fann et an ben aingern a. = hij kep t het op
zijn duimpje; ba g fi3nnen Cie fit an ben
aingern a. = dat kunt u gemakkelijk begrijpen, op uw vingers narekenen.
ette3a41-ting, tn. —, —en = afbetaling, betaling op afrekening.
aftelling, opsomming.
in.
m. = aftelversje.
ab'Actkiten, fcbtn. (b.) = de laatste tanden
krijgen ; de tanden verliezen; abgean(jnt baben
= alle tanden hebben.
ab'Aattim fcbtn. (b.) = aftwisten, afkijven;
uitkijven.
aftappen (wijn, bloed,
affAaUfett, icbtn. (b.)
water, een vat); einen a. ob. einem Oefb
iem. laten bloeden, iem. aderlaten.
etif3aPfung, — , —en = aderlating, aftapping.
fcbtn. (tj.) = zich afmatten
ab'aappeln
met tegenspartelen, zich moespartelen.
WACiumeu, fcbin. (b.) = aftoomen, onttoomen.
—, —en = aftooming.
9.W3kiumurtg,
Waiiunett, fcfinl. (b.) = afheinen, omheinen.
ab'ytufen, fcbtn. (b.) = afplukken, aftrekken
(wol, haar, veeren e.d.).
ab'yltren, (b.) = uitteren, vermageren,
verteren; a., (f.) = vermageren, uitteren ; eine
abgbretthe aranfbeit = een uitterende ziekte.
= vermagering, uittering.
iftEviirung,
= onderscheidingsteeken, kenetti ' vittett,
= de teekens der
teeken; bie K. ber
waardigheid.
atievirkneu, fcbtu. (b). = afteekenen, nateekenen; merken, afbakenen, jalonneeren; firt)
a. = zich afteekenen, uitkomen; ber Q3erg
picbnet ficb fdjarf am (ob. gegen ben) Vmmet
at, = teekent zich scherp aan of tegen den
hemel af.
itb'3eir#nuttg, to. afteekening, nateekening,
copie.
ati'vrren, fcblv. (b.) = afrukken, aftrekken.
ablotteln, ftttn. (b.) losmaken, afnemen
(een weefsel).
f.= overdruk-, dekalkeerplaatje.
iib'Atellbonett, m. = verschoonblad, verschoonvel. etb'iletnifen, f. = sehraapmes; hekel.
I. ab'31e0en, ft. = af-, wegtrekken (de
hand van iem.; zes van tien; iem. iets van
zijn loon); abstraheeren; destilleeren; (ben
jut bar einem) afnemen; (ben Scbliiffet) uit
(het slot) nemen; (einem bie anagfe)afrukken;
(eine Elide bon ettv. a. = de oogen van iets
afwenden; (einen) afleiden; einen bon feinem
F8orbaben a. iem. van zijn voornemen
afbrengen; (ein sett) onttakelen; (ein tier)
villen, (af)stroopen; env. hem $reife a.
= iets van den prijs afdoen; (rein) aftappen; (bie Oobnett) afhalen; (einen 93o=
gen) trekken, afdrukken; (eitt neffer) aanzetten; (eine 1,11jr) regelen, repasseeren;

etb3ieben.

(eine Starte) afnemen, keeren; a., (f.) = aftrekken, heengaan, wegtrekken; ber Maud)
ei)t ab = de rook trekt weg; obne Sang unb
Mang a. = met stile trom vertrekken; er
mute mit longer 92afe a. = met een langen
neus weggaan, afzakken.
ftb'31eben, 1. = het villen, stroopen; het
aftrekken; het aftappen; het destilleeren; het
vertrekken, heengaan; inrukken (v. d. wacht);
het trekken, afdrukken.
Rib'Meijer, — aftrekkende, buitenwaarts trekkende spier,aftrekspier,abductor;
trekker, drukker. ftb'atebertnlitt, m. = drukloon.
Ub'Aiebung, tv. —, —en = aftrekking enz.
vgl. ab5ieben.
abVeten, fcf)tv. (b.) calf ettv. = op iets doelen,
gemunt hebben.
ablitttntern, fcbrn. (1.) = (hout) afkanten.
ab'Airfeltt, fcblv. (b.) = afpassen, afmeten
(met den passer en fig.).
Wb'Airf(e)luttg, to. —, —en = het afpassen,
afmeten.
ab'olten, fcbtv. (b.) = bij duimen afmeten;
betalen (den tol der dankbaarheid bijv.).
.. bilcbte, = teelt; buis, af%tirod)t, ID.
voerpijp, afvoerkanaal.
MIlug, = aftocht, terugtocht, vertrek;
aftrek, korting; afloop, uitloop; aftrek of debiet; druk, oplage; het aftrekken (v. een geblafen = den aftocht blazers ;
weer); aum
in K. bringen = in mindering brengen, afmacben = korten.
trekken; einen
na aftrek der (on)ab'3fiaticti: a. her kosten
kosten. verminderd met de kosten.
plaatje
van den trekker
Qtb'3u0blett, f. =
(v. een geweer).
proefblad, proef.
2tb'ptg4bugen, m.
afvaartvlag.
ifb'ptOffaaae,
Sb'augerettielt, tn. = emigratievrijheid, recht
van emigratie.
2tbipta4arabett, m. = afvoerkanaal, tochtsloot, afleidingsgracht. ftbsptaManat, m. =
riool; vertierweg, debouché. 9.1b'AuOrinne,
ftb'AuOriifire, tv. = goot, afvoerpijp.
%Ib'aufrbfriptaite, tr. = drukkertje, lichtertje
(in uurwerken).
ab'AuOfett, fcbtn. (t.) = afplukken, aftrekken,
afpluizen, uitrafelen.
ab'Mvatren, fcbtn. (I;.) afknijpen, afknibbelen; einem am (born) 2obne ettv. a. = iem.
iets op zijn loon beknibbelen.
ab'aireinett, fcbtn. (b.) scheiden, uiteen doen
gaan, vertakken; flit a. = zich vertakken,
zich verdeelen.
Mb'Oueiguttg, tv. —, —en = vertakking, tak;
het uiteengaan.
aff3thiden, fcbtv. (b.) = a bAtv a cf en.
abVvingen, ft. (b.) = afdwingen.
a. C. = anni currentis: in (van) 't loopende
jaar.
accepi: ik heb ontvangen.
ace.

Ucnjou', zie 91f....
accelerando = accelerando : versnellend.
?tcetat' 2c., zie 916 e t a t 2C.
ad)? = ach! ochl o! acrd ja! = wel zeker!mit
unb Arad) = met heel wat moeite.
— = Achaeer. Acta' ifc# =
Achadsch. tfcbasia, = Achaea.
O4jat', m. —(e) g, —e = agaat.
achalett = agaten.
arftatifte'ren, fd)tn. (ti.) = met agaatkleur
voorzien, agatizeeren.

%MA' er, m.
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= Egyptische steen.
UMaffiefel,
= agaatadder.
actiatItatter,
9fitaffe1inecie, to. = agaatslak.
Nan, zie 9Zacben.
baard, haartjes (van
n
%Me et, iv.
korenaren).

Qt'djeron, m. = Acheron (rivier in de onderwereld).
m. = Achilles. aciiiffelfeli
= achillisch. itriyillenfraut, f. = duizendblad. i(chilWerfe, tv. Achilleshiel (kwetsbare plek). 2ttiiirte4ffec4fe, aff)itleMetitte,
tn. = Achillespees.
arbrontaitifd) = achromatisch, kleurloos.
arbrontatitvtttu0,, tn. = achromatisme.
%Itruntatopfies , m. — = achromatopsie;
kleureblindheid.
attroltiftii = achronisch : tijdloos, tegenover
de zon staande.
Wdrfe, tv. —n as; spil; per = met
een wagon, met een rijtuig, per as, per
waggon.
9tqfet, tv. —, —n = schouder, oksel; er nimmt6
= hij neemt het gemakkelijk
auf bie reicbte
op; einen fiber bie anfeben = iem. over
den schouder aanzien, uit de hoogte op iem.
neerzien; auf beiben 9icbfelit tragen = twee
partijen dienen, de hulk naar den wind hangen; bie 9.1cbfeln ob. mit ben &Vein 3ucren =
de schouders ophalen.
:battb,
=
itcfrfeftlaber, tn.; arterie,
schouder ader ; -slagader ; -band.
ftdrfelbein, 1. = sleutelbeen.
Wrirretbriife, iv. = okselklier.
f. = schouder [tu. ;
pees; -gewricht.
Wcirfethabte, tv. = okselholte.
UrIrfefittalppe, to.; :pui4aber, tv.; :Crtitur,
ty ;
1. = schouderllklep, -slagader;
-band (of: vangsnoeren); -stuk (of: -bedekking).
%fits fettriiaer, m. = valsch man, dubbel
mensch, weerhaan. %Icirjettriigeret, to. —,
—en = dubbelhartigheid, huichelarij.
schouderophalen.
9.1tirfelptcien, 1.
fttiffettilarm, m.; xbier4, 1.; :brebuna, tv. =
asllschenkel (of -arm); -scheen; -wenteling.
%tri)lentta g et, m. = luns, spie. Wdyfettitel:
= schuine stand of belling van de
Rutin,
ecliptica. ftrirfettrittn, m. = asring.
I. actft = acht; ettna a. Tage zoowat acht
dagen; in a. Zagen = in, binnen acht dagen;
beute fiber a. Zage, t)eute bo y a. dagen =
vandaag over, vandaag voor acht dagen; wit
adjten fabren = met de acht rijden.
II. %ft*, tn. —, —en = de acht (het cijfer).
HI. %Wit, tv. — = ban, rijksban; einen in bie
K. tun, erriiiren = iem. in den ban doen.
IV. Witt = acht, oplettendheid, beschouwing;
auf ettv. acbtgeben = acht op iets geven; gib
adjt ! = geef acht, let op ! ; auf3er acbt laffen =
niet in acht nemen, buiten beschouwing laten;
outer offer 91d)t taffen = geheel over 't /toad
ace in
zien; ficb bar einem ob. nor einer
acbt nebmen zich voor iem. of iets in acht
nemen. op zijn hoede zijn, oppassen; ether
Sacbe ob. auf eine ace acbtbaben = op iets
letten.
acht = ecbt.
ctitt'llartnig; :attain = achtliarmig; -oogig.
acbrbar = achtbaar, achtenswaardig.
barieit, tn. — = achtbaarheid, deftigheid.

adWilbelitin; : blatteric
-pootig; -bladig; -bloemig.

= acht11-
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ifitt'brief, m. = banbrief, banbul.
adfte = acht; achtste; ben ob. ant acbten

acirtunggebietenb = achting gebiedend,

9Nai = den achtsten Mei; ,eittricb ber %Atte
(ob. ,t). VIII.) = Hendrik VIII.
Ur!Wed, f. —(e)4, —e = achthoek.
adit'ectig = achthoekig.
acfrtebatb = achtstehalf.
f. —4, — = achtste, achtste deel,
half verrel. 2fqteffre10, m. = octant.
MdrtetInote, tn.; :paufe, tn.; :tart, nt.;
= achtste noot; a. rust; a. mast;
: tonne,
a. ton.
adrten, fcbM. (b) =-- achten, schatten; (de wet,
den ouderdom, iems. overtuiging) eerbiedigen ;
achten, rekenen, houden voor; auf etiv. a. =
acht geven, letten op; einen Bering a. = iem.
germg schatten, minachten; er acbtet bail
(!Seib nicbt hij denkt licht over het geld;
fcfj ate el fur eine grof3e %bre = ik reken
bet voor een groote eer.
iirbten, fcbtro. (b.) = verbannen, in den ban
doen.
/fcbt'ettber, m. —4, — = achtender, hert met
acht takken aan zijn gewei.
acirteno
ten achtste.
adrtenftert = achtenswaardig, achtbaar.
m.
—4, — = achtpenningstuk, acht/fcirter,
kreutzerstuk ; achtlettergrepig very ; achtender.
itcfrter, m. —4, — = verbanner.
itefrterbed, f. = achterdek.
etcht'erflarung, tn. = verbanning.

arlytuttObolf = vol achting, achtend, met

arb'terlet = achterlei.
acbt'llfarn (ob. ,faltig); .farpertg; :fingerig =

achtlivoudig (of: -vuldig); -hokkig (of: -vakkig); -vingerig.

adit'llflarbig; = achtlivlakkig, -voetig.
arfirgeben, ft. (Ii.) = acht geven ; vgl. It dj t IV.
MOtgrolitenftiicf, f. = achtgroschenstuk.
acf-Wfmben, uur. (b.) = opletten, acht slaan,
acht geven, oppassen.

= achtllhonachtliltttbert; :iiihrig;
derd; -jarig; -jaarlijks(ch).
achtlikantig
(of:
aMt'lliantig; :flappig =
-zijdig); -vliezig.

art'to4 (auf ob. gegen) = achteloos, slordig,
onachtzaam. Webtloitgfett, tn. — = achteloosheid, slordigheid, onachtzaamheid.

acbt'llmat; : malig; :ntann(er)14; :ntonat:
tidj = achtlimaal; -werf (of: -maal herhaald);

achting inboezemend, achting afdwingend.
achting, hoogachtend.

arWtuntOinert ob. acO'tung4hifirbig = achtenswaard(ig).
oneerbiedig.
acirtuntrftibrig
achthoekig.adWitikittentlitb=
aittitnittflig
om de acht weken plaats hebbende. (IMMO:
Mig = van acht weken, achtweeksch.
arbriabitig = achttandig.
arfit'Aeint = achttien.
2ttlit'3e1nenber, in. —4, — = achttienender,
hert met 18 takken. aMr3ebniiibrig = achttienjarig.

iferWiebnPfiinber,m. —4,— = achttienponder.
artit'Aefinte = achttiende.
achttiende (deel).
ifitt'3einttef, f. —4, —
arbriefintetW = ten achttiende.
arbt'Aeilig = achtregelig, met aeht rijen.
attt'3ig = tachtig.
%Mt'Oger, m. —4, — = tachtiger; ein itarfer
= een goede tachtiger; bie acbtaiger . 5'abre =
de jaren tusschen '80 en '90; eine Mai* IL
= een flesch tachtiger (wijn van 1880).
arfitr3igfiibrig = tachtigjarig.
acbt'3Igfte = tachtigste.
91rOt'Aigftet, f. –4, – = tachtigste (deel).
aefit'3igftett4 = ten tachtigste.
zuchten, steunen.
fcbtn.
%e'er, m. —4, Itcrer = akker, veld; morgen
(lands).
iteferarbeit, tn. = veldarbeid.
acsferbar = bebouwbaar. ifclerbau, m. =
land- of akkerbouw; 91. treiben = het landbouwbedrijf uitoefenen.
/fc'ferbaugefeff:
= landbouwmaatschappij. itefer:
frbaft,
baufunbe, Weferbattiniffenfdiaft, =
landbouwkunde, - wetenschap. aeferbaufun:
big = landbouwkundig. ifeferbaufAufe,
= landbouwschool. ifeferbeftellung,
landbouw. iteferbame,tn.=tumboon. 9.1clev
branb, m. = wilde tarwe. eleferbiirger,
m. = landbouwer.
— = klein grondbezitter.
ifeferer, m.
= bouwaarde, teelaarde.
9.1efererbe,
ifeferfetb, f. = bouwveld.
ifeferfron(e), = ploegdienst, heeredienst.
Sefergauf, m. = ploegpaard. ifaergeriit,f.,

-helmig; -maandelijks(ch).
ifaergeratfcbaftett, $1.=landbouwgereedUdit'Pfiinber, m. —4, — = achtponder.
schap. Sefergefetf, 1. = akkerwet.
achtliwielig (of: ifeferfiofber,
aciit'llrab(e)rig,
ifefertiotunber, m. =
-raderig); -snarig.

wilde vlier.

aeljtjant (auf) achtzaam, zorgvuldig, oplet- ifeferffette,
= akkerklis, klitkervel.
tend. efrfitlantfeit, ty . — = achtzaamheid, fteferitteitt, tn. = boereknecht.
zorg, oplettendheid.
Uc'ferlanb, 1. = bouwland. iteferfattick
acht zuilig;
arbti lIfitutig; :fettig;
= ploegm. = wilde latuw. ifeferleine,
-zijdig; -lettergrepig.
zeel. /feferfobn, m. = ploegloon.
arOffPaitig = in acht deelen gespleten; in etefermann, tn. = akker-, landman, -bouwer.
acht kolommen gedrukt.
akkermaat.
ilefermat f.
acliffPattnig = met acht paarden.
Qtc'ferminje, tv. = akkermunt.
acbtltiinbig = achturig. ar#fftiinbtich = elke ac'fern, fd)tn. (b.) = beploegen, ploegen, het

acht uur of om de 8 uur plaats hebbende.
= achtdaagsch.
adifteitig = achtdeelig.
%Muni), — = achting, aanzien, eerbied;
acht, oplettendheid; bei einem in 91. fteben =bij iem. in aanzien staan ; IL einfti313enb, It.
gebietenb = achting of eerbied inboezemend,
indrukmakend, achting afdwingend; bor
einem emlfinben = achting voor iem. gevoelen; 9Icbtung! = geeft acht!
—, —en = verbanning.
itcfrtung,

land bebouwen; hard of zwaar werkeu.

eteferneffel, tn. = witte doove netel
= aardnoot.
efc'fernut
ifeferpferb, f. = ploegpaard.
= veld-, akkerrand.
efeferrattt,
itc'ferrerbt, 1. = landrecht, akkerrecht.
m.
= herik, wilde radijs, mierik.
ileferrettilt,
eleferriMeitt, 1. = adonisroosje, vaurroosje,
duivelsoog.
veldsla.
iteferfalat, m.
eteferfc4arfjtetbalm, m. = heermoes.

tiderfenf.

ithminiftration.
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— = adertje, aartje.
etclerfenf, m. = herik, veldmosterd, krodde. U'berr1jen, f.
= aderontsteking.
etcler6ntann, m. .. teute = landman, el'berentaiinbung,
landbouwer.
a'berfiirmig = adervormig.
etelerfteuer, in. = akkerbelasting.
et i berli Reflect% I.; -Refcfpnulft, tn.; :biiutcben,
aderliweefsel (of: -net); -gezwel; -vlies.
f.
rol. e.lefertveriAeug, f. =
ttefertual3e,
ploegwerktuig, landbouwwerktuig. Wier: a'b(e)rifi, ifb(e)rig = geaderd, gestreept.
landbouw, landbouwwezen.
W'berftuft, iv. = ruimte tusschen de mijnUnfelt, f.
itclerianbe, = akkerwinde. etefernArt, aderen. it'berfropf, nt. = aderspat.
nt. = landbouwer. itclertuirtfrOaft, tn. = it'bertat, m. . . 106, .. Yaffe = (ader)lating.
landhuishoudkunde, landbouw.
it'bertafg becten, I.; :binbe, m.; :eifen, f. =
laatilbekken, -windsel; -lancet (of: -vlijm).
= kalmus.
itaerniura,
/Vberlaffen, = het aderlaten.
etefergtO, m. = landrente.
it'berlaffer, m. —4, — = aderlater.
Scquir (spr.: akki), f. —4 —4 = acquit.
Eberfat fun% lt.; :fMnepper, m. = laat II Wet, etc'tie, zie Kft, 9Iftle.
kunst; -vlijm (of: lancet).
Uc'tibum, zie Kfti bum.
A. H. = anno domini: im Zs'abre be4 ,t.errn = ft'berlaNcug, I . = laattuig, koker met lan-

in 'tjaar des Heeren.
a. D. = a dato : van den dag van afgifte
afgerekend.
a. Z. = aufer Zienft : buiten dienst.
a. b. = an ber (bijv. a. b. Saale).
—(b),
aba s gio (spr. -zjo) = adagio; ba4
— = het adagio.
Rt'balbert, zie Vlberbert.
= Adam; ben often 91. au43ieben
eVbant,
= den ouden Adam afleggen.
itbantit', m. —en —en = Adamiet.
it'bam611 Wel, m ; : 001, = adamsNappel
(ook: paradijsvijg); -hout.
abaOtte'ren, f)t (b.) = adapteeren, aanpassen.
abhquat' = geheel overeenkomstig, adaequaat.
abble'ren, fcin. (b.) = optellen.
iibbition', in. —, —en = optelling.
abbitionar = additioneel.
Rtbbreffe, zie 91breffe.
abe' ! = vaarwel! adieu!
%Inbar, Rtbebiir, m. —(e4) u. —en, —e(n) =
ooievaar, eiber, adebaar.
m. —4 = adel, adeldom.
= Adelaide, Adelheid, Aleida.
Rbetals be,
m. = Adelbert, Albert.
belbert,
Us
S'belguttbe, tn. = Adelgonde, Allegonde.
= Adelheid, Aleida, Alida.
it'betbeib,
a'b(e)fig = edel, adellijk.
a'beltt, fcbin. (b.) = adelen, in den adelstand
verheffen; veredelen.
/1'bel611 brief, m., :buck I.; sberrfitaft, in.
= adellbrief (of: brief van adeldom); -boek;
-heerschappij (of; aristocratie).
= kamer der edelen.
9Xbet6fautnter,
m., :ftot3, m. = adelHstand;
-trots.
a'belftoI3 = trotsch op zijn adeldom.
= adelzucht, zucht om van
et'belfud%
adel te zijn.
= verlangend om tot den adel
te behooren, adelzuchtig.
adeldom.
%Vbettum, —
itbenograbtile', iv. — = adenografle: beschrijving der klieren.
f. —en —en = ingewijde, adept;
goudmaker, alchimist.
it'ber, ht. —n = ader (in het lichaam,
in de aarde, in de bladeren, enz.); einem our
91. fallen = iem. aderlaten; poetiiste ob. Mit=
teriftbe 91. = poetische of dichterlijke ader,
dichtader; er bat:feine bap = daar heeft
hij niet de minste neiging voor; e?, ift feine
flute 91. an ibm = er is geen goed haar aan
hem; er bat feine 91. non feinem later = hij
heeft geen haar van zijn vader.
et'berbinbe, in. = laatband, zwachtel.

it'berbrucii, nt. = aderbreuk.

cetten enz.

S'beriebre, to. = (bloed)vateleer, angiologie.
it'bertt, fcbto. (b.) = aderen.
= aderpers, schroefverband,
it'berOreffe,
tourniquet.

9rberfrOtag, m. = aderslag, polsslag.
W'bertnaffer, I . = bloedwater, lympha, lymphe.
a'beriettIR = uit adercellen bestaande.
.. renlien adherens : aanilbtArett6',
hang, toebehoor. Itt)0iiren3', 113. -, —en =
adherentie : aanhang; aanhankelijkheid.
aanhangen, toetreden, instemmen, adhaesie schenken.
I/1)00ton', Yu. — = adhaesie.
abbatib' = instemmend; hechtend, aanhangend.
eibian'tum, — = adiantum: venushaar.
— = vaarwel, bonjour; abteu! =
bonjour! dag!
m. —en, —en, = aedilis (opziener over
de openbare gebouwen, leider der volksspelen
en marktmeester te Rome).
abiacent s , abiaient 1 =aanliggend, aangrenzend.
eibieitib' ob. ith'ieftlb, f. —e = adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
abieftfbircb = adjectivisch, bijvoeglijk.
—, —en = adjudicatie,
etbiublfation',
gerechtelijke toekenning.
abiubl3ie'ren, fcbtr. (b.) = adjudiceeren, gerechtelijk toekennen.
abiungie'ren, fcbtu. (b.) = adjungeeren, toevoegen.
m. —(e)4 u. —en, —e(n) = adjunct,
toegevoegde ambtgenoot.
itbiunitur', —, —en = adjunctie, toevoeging; adjunctuur, ambt van een adjunct.
abluftle'ren, fc0m. (b.) = ajusteeren: in orde
brengen.
ifbinftierung,
—, —en = ajustage, vereffening.
Qtbjutant', m. —en, —en = adjudant.
—, —en = ambt van een adjutantur',
dant; militair huis (des konings), adjudantuur.
m.
—en, —en = helper, sacrisitbittbane,
tein, adjuvant; (tijdelijk) hulponderwijzer.
m.
= helper, adjunct.
— = adelaar, arend.
Ub'fer,
eibler II
I.; Miff, m. = adelaars-,
arendsiloog; -blik.
Qtblereule, tn. = schuifuil.

abbarie'ren, fcbin. (b.)

itlYterilfarn, m.; :4ot3, I.;
:fraut,
I.; : naf e, in. = adelaars varen ; -hout ; -klauw ;
-varen; -neus (of: arendsneus).
itb'terorben, tn. = orde van den adelaar.
ilblerilftein, m., :triiner, m. = adelaarilsteen; -drager (aquilifer).

ablin = abefig.
ilbutittiftration',

—, —en = administratie,

abminiftratib.

bestuur, beheer. abittinittratib' = administratief. Wbminiftralor, m. —4, .. o'ren =
administrateur.
abutlitiftrie'ren, fcbtu. (1.) = administreeren.
etbuttraE, m. —(e)4, —e [ob. die] = admiraal,
(de vtinder ook:) cijferkapel.
—, — en = admiraliteit.
ftbiltirafitiit',
f. = admi2tbutira14'lltiagge,
raals vlag ; -schip.
etbmiffion', tn. —, —en =admissie, toelating.
abmittle'rett, fcbtn. (b.) = toelaten, admitteeren.
libmottitiote, tn. —, —en = waarschuwing,
vermaning.
m. = Adolf. abolfhte, = Adolfine.
Sbo'niC m. = Adonis.

2tbo'n14riS4Men, f. =

2tbo'ni4bittute,'

adonisbloem, adonisroosje, vuurroosje.

abo'itifeb = adonisch.
abottifie'rett, fttn.
tooien.

aboptie'rett,

= adonizeeren, keurig

(b.) = adopteeren, aannemen

(als kind).
itboOtiott', iv. —, —en = adoptie, aanneming.
abootib' = adoptief, aangenomen; vreemd.
:tor4ter, tn.
etboPtibliinb, f.;
aangenomen kind; a. zoon; a. dochter.
itbotititritater = pleegvader.
een hellend
etbo4' (spr.: adoo), f.
tuinbed.
—4
= helling,
f.
Riboffement' (spr.:
glooiing, talud.
= hellend maken.
itboffie'rett, fctu.
(1).) =
aboucteircit (spr.: adoesieren),
verzachten, temperen.
abr. = %brejfe: adres.
itbraff, m. = Adrastus.
ftbreffett', m. —en, — en = adressant, afzender.
ithreffar, tn. —en, —en = geadresseerde.
etbrefrburn, ftbrefriatenber, m. = adresboek. ftbretbebatte, tn. = adresdebat.
etbreffe, iv. —, = adres; unter jemanb4
tt. = onder iemands convert of adres; t)er
2f. (an) ,f?errn 1 = p. a. (per adres) den
= dat is aan
Heer N; ba4 gefft an .Z'Ore
uw adres.
abreffie'rett, = adresseeren; fit et,
faube mir biefen jreunb an Sic au a. = ik
neem de vrijheid u dezen vriend aan to bevelen.

91 bre C3bu cb.
itbrefrialenber, m.
= adreskaart voor postpakitbrefrfarte,
ketten, postpakketkaart.

abrett' = handig, knap; lief, aardig, net.

erbrian, m. = Adriaan.
etbria'ne, iv. = Adriana.
2thriano'pet, f. = Adrianopel.

2tbrialiftfiet5 Meer, f. = Adriatische zee.
a'brig, it'brig, zie aberig, tiberig.
abftrittgie'renb = samentrekkend.
iibbenr, m. —(e)4, —e = advent (de 4
weken voor kerstmis).
abbentib' = nakomend, wild groeiend.
Wbbeitt&IlOrebigt, tn.; Nett, tn. = adventlpreek; -tijd.
.. Men ob. . . bia =
iibtierfe(ium), 1.
adverbium, bijwoord. 21bberbtale, f.
.. Lien = bijwoordelijke bepaling. abberbia':
= adverbiaal, bijwoordelijk. elbberbiar:
fat!, m. = adverbiale of bijwoordelijke bijzin.
abberfatib' = adversatief, tegenstellend.
itbborats, m. —en, —en = advocaat, pleitbezorger.
/ibbotalcniniff, m, = advocatestreek.

affibabit.

27

boralettftailb, tn. = advocatestand, balie.
abboraturs, tn. —, —en = advocaatschap,
het ambt van pleitbezorger, advocatuur.

ablitta'ittifcb = adynamisch, krachteloos.
iterobtrtalitif, tn. — = leer van den luchtdruk. aerobtina'utifit = op de leer van den
luchtdruk betrekking hebbende.
m. —(e)4, u. —en, —e(n) = aeroliet,
luchtsteen.
aerometer, luchtmeter.
Nerome'ter, f. u.
Werottaut', m. — en, —en = aeronaut, luchtschipper. fterottaulif,
— =adronautika,
luchtvaartkunst.
aeronattlifit = aeronautisch.
elieroptan', m. —(e)i;, —e = aeroplan, vliegmachine.
Weroftar, m, — en, — en = luchtballon, luchtschip, aerostaat. iferoftalif, tn. — = aerostatika, leer van het evenwicht der lucht.
aeroftalireft = aerostatisch.
Aetius.
m. —
a. f. = anni futuri: van 't komende, 't volgende jaar.
Vfa're, iv. —, —n = affaire, twist, (twist)zaak.
aapje.
Offreben, f. —4, —
m. —n, —n = aap; naaper; knapzak,
ransel; teekenaap, pantograaf; er bat einen
9Iffen = hij is dronken, aangeschoten, heeft
een stuk in; ficf) einen 91f fen tauten = zich
een roes drinken; alien 9fffen an einem ge,
freffen baben = verzot, gek op iem. zijn;
einem ben afffen ineifen ob. breben = iem.
voor den gek houden.
%Weft', m. —(e)l, —e = hartstocht, aandoening,
gemoedsbeweging. efffeftation', VI—, —en =
affectatie, gemaaktheid, gekunsteldheid.
(f).) = affecteeren, gemaakt
affettie'ren,
doen, zich aanstellen; a f f e t t f er t= geaffecteerd, gemaakt, aanstellerig.
ftfteftierffiett, tn. — = affectatie, geaffecteerdheid.
etffeftion', to. —, — en = gehechtheid, neiging,
genegenheid, liefde, hartstocht; aandoening.
affettiontert' = genegen, welwillend, gunstig
gezind.
efffeftivit4'prei4, m. = denkbeeldige prijs.
affertIo4 = koel, koud, hartstochteloos.
) = naapen; foppen, beet
iiffett, fctv.
nemen, den gek steken met.
Urfettart, hi. = apesoort; apeaard.
affettartig = aapachtig, als van een aap.

Riffenilbaunt (ob.: :iirotbaum), m., :fratie,
tn.; zgetrigetbt, f. = apelibroodboom, -snoet
(of: -bakkes); -geslacht.

affettfung = piepjong.
eiffettilfoutilbie, m.; :liebe,

= apespel

(of: aperij); -liefde.

affen'titiitig = op apemanier. eliffettmutter:
3drtlidgett, tn. = apeliefde. affettl'ittictier,
(kleine soort vlugge) bond, affenpinscher.

snertzaak.
9Iffettpomabe, iv.
Uffenpoffe, tn., ifflenfpiet, f.

apespel,

aperij.

affettfMattbe, tn. = schandaal.
qrfentuetbrijeit, f. = wijfjesaap.
— = spotter, bespotter.
ter, m.

*

—, —en = aperij, spotternij.
itffi'lte, iv. —n affiche, aanplakbillet.
affiCe'rett, fc4tv. (0.) = afficheeren, aankondigen, bekend maken.
(spr.: effideevit), f. —4,
= verzekering onder eede, affidavit.

affigieren.
affiflieren,

aanplakken.
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(b.) = aanhechten, aanslaan,

iiffitiation', tn. —, —en = aanneming,
liatie.

of fttiie'ren, fcbtv. (b.) = affilieeren, opnemen
een orde).

itrfht, tn. —, —nen = apin, wijfjesaap.
etffina'fie (spr.:..naazje) = 91ffinierung.
affinie'ren, iAtn. (b.) = louteren, zuiveren,
affineeren.

ittfiniesruna, tn. —, — en = affinage, loutering.

%f firiitat', tv. —, —en = affiniteit, verwantschap; aantrekking.

iiffiriatatiote, tn. —, —en = affirmatie, bevestiging, bekrachtiging.

affirmatib' = affirmatief: bevestigend.
affirtnie'rot, fcbtn. (b.) = affirmeeren: bevestigen.

Ciffifit = aapachtig.
f.
—e; ftffig'unt, f. — (4), ••P,
toevoegsel (aan een woord).
%Men, 43t. = affixa, wat aard- en nagelvast is.
SffiVinf, tn. — = aanhechting.
affiver'bar = gevoelig, prikkelbaar.
affiate'ren, fcbtn. (b.) = aandoen, ontroeren.
ittflueit3', tn. —, —en = affluentie: toevloed,
toeloop.
f. —(e)4, —e = affodil.
it
ront', m. —(e)4, —4 ob. —e = affront,
beleediging.
affrontie'rett, fcbtr. (b.) = affronteeren.
aftriW = affreus, afschuwelijk.
itfilijal-ten, $1. = Afghanen. afglyritifc4 =
Afghaansch. effg4ainiftan, f. = Afghanistan.
f. = Afrika. iffrifan'ber, m. –4,
— = Afrikaander. iffrifai ner, tn. —s, — =
Afrikaan. iffrifaitteritt, tn. —, — nen = Afrikaansche. afrifa'itifit = Afrikaansch. iffrb
fa'nuO, nt.: Scipio %fr. = Scipio Africanus.
Nfrifareifenber, m. = Afrikareiziger.
I. itrter, tn.
— = anus, achterste.
II. iirter, T. – = afsnijdsel, schrapsel,
snoeisel, afval (bij allerlei bedrijven); gedarmte,
ingewand; overblijvend bezinksel
iffterabortt, nt. bastaardahorn. itfterala,
bailer, tn. = gipsalbast, valsch albast.
terantuatt, m. = substituut-procureur. /(i':
terar3t, m. = kwakzalver.
itrterberebfantreit, tn. = valsche weisprekendheid. iffterbitbitita, tr. = ontaarding,
schijnbeschaving. iffterbfatt,
= bijblad.
onechte, wilde bloei. Ws:
iffterbliite, tn.
terbfirge, M. = achterborg. iffterbiirgfitaft,
tn. = achterborg, achterborgtocht.
ifftercijriftetttunt, = valsch christendom.
iffterbarnt, en. = endeldarm.
= aarsontsteking.
liftereitt3finbung,
tererbe, m. = ondorgeschoven erfgenaam.
arterer3, f.=bezinksel van het gestampte erts.
/ifterftuffer, nt. = visch met aarsvin.
iffterflii9e1, m. = bastaardvleugel.
ifftergettiffe, 1. = vergaarbak. itftergefebr=
fantreit, = schijngeleerdheid. /ifter:
gtanbe, en. = valsch geloof, bijgeloof. %f ter:
graben, m. = kanaal naar den vergaarbak.
iffterbett, = nahooi. terfjoI3, 1. = afgewaaid hout. 2tf terhorrt, f.= valschehoorn.
Wterratbotif, m.= pseudo-catholiek. iffter:
lead, m. = coneide, op een kegel gelijkend
lichaam, geknotte kegel. /trteriette, tn. =
broek (van een trekpaard). itrtertiet, m. =
looze kiel. itrterfittb,
= nakind, bastaard.

%RIO.

iffterflatte, tn. = bastaardklauw. eirterliee,
m. = naklaver. arterioble, tn. = aluinaarde,
aardkool. itrterfanig, tn. = pseudo-koning,
schijnkoning. 9,trterforn, = moederkoren.
= sphaerade.
Wteringd,
ftfterieber, f. = afsnijdsel (van het leer).
afteriefielt, = achterleen.
= valsche leer.
iirterte4re,
it ti terntebt, f. = nameel, grof meel.
liftertniete, tn. = onderhuur.
aftermoo, 1. = zeegras, wier.
itrterparbt, tn. = onderpacht.
ittterpapft, ut. = tegenpaus.
itfterpropbet, m. = valsche profeet.
Stterraupe, tn. = bastaardrups.
iffterrebe,
= laster, achterklap.
afterreben, f tt). (b.) = lasteren, kwaadspreken.
iffterreber, m. —4, — = kwaadspreker, lasteraar. iffterrebner, m. = schijnredenaar,
valsch redenaar.
arterfilber, 1. = valsch of onzuiver zilver.
= achterboog (van een zadel).
itfterivelawit, = schijn-wijsheid, betweterij. arterivinb, m. = achterwind. elf':
tertuinter, m. = kwakkelwinter.
m. = valsch vernuft.
= VIrtiengefefficbaft.
Qyna, m. —4, —4 = Aga.
f. = AegeIsche zee.
itganteanott, m. = Agamemnon.
= Agatha.
itgalty,
= Agathokles.
itgast4offe4,
—n = agave.
itga'be, tx).
—, —4 = agenda, aanteekenitgezeba,
boekje.
—n = rituaal.
%gett'be, tn.
Vtgentien u. %gett5ien = agens;
f.
werkende kracht.
%gent', m. —en, —en = agent, zaakgelastigde.
itgent'fctiaft, —, —en = agentschap,
agentuur.
itneittur, to. —, —en = agentuur, agentschap.
Ungtonterat', f. —(e)4, —e = agglomeraat,
het samengebalde.
itggionterations, tv. —, —en = agglomerate.
aggIonterte'ren, fcb. (b.) = agglomereeren.
Magfuttitation', —, —en = agglutinatie:
aanhechting.
aggfutinteiren, fcbtn. (1.) = agglutineeren:
aanhechten, aanlij m en.
itagregar, f. —(e)4, —e = aggregaat, het
opeengehoopte, aggregatie. etAgregatiotf,
tn. —, —en = aggregatie: opeenhooping.
iingregar3uftant, m. = aggregatietoestand.
ftgnreffion',
—, —en = aanval, agressie.
- agressief, aanvallend.
— = aegide : schild (van Athene),
9..tgi'be,
bescher ming.
m. = Aegidius, Gilles, Jilles.
agie'reit, fcbtn. (b.) = ageeren, handelen, begaan, to werk gaan, een rol spelen.
1. - Aegina.
Wato (spr.: aazjo), f. —4 = agio, opgeld, wisselgeld. aniota'ne (spr.: acajotaazje),
.7- = agiotage, beursspel, speculatie.
Wait, m. = Aegir (watergod in de Noordsche
mythologie).
%ciliation', tn. —, —en = agitatie.
itaitalor, nt. —4, —en = agitator.
agitie'ren, fcbin. (b.) = agiteeren, beroeren.
— en = akelei, akolei.

%gnat.

afforb.
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%gnat', m. —en, —en = agnaat: zwaardmaag.
italte4, iv. = Agnes.

%ignition', to. —, —en = agnitie, erkenning.
agno4ie'ren, fdpv. (c.) = agnosceeren, erkennen.

iinunieg, to. —, —n = agonie, doodsstrijd.
itgonifts, tn. —en, —en =agonist: deelnemer
aan een wedstrijd.

itgraffe, iv. —, —it = agraffe: gesp, haakje.
Sgra'rier, m. -4, — = agrarier.
agra'rifrn = agrarisch, op den landbouw betrekking hebbende.

ilgreft', m. —(e), —e = agrest: een lompe
Boer, vlegel; druivemoes.
itgrifultur', it). —, —en = agricultuur: landbouw.
iiivonone, nt. — en, — en = landhuishoudkundige, agronoom. elgronoinie', to. — =
agronomie. agrono'nlifel) = agronomisch.
ltgu'ti, m. -4, --& =agutie(een knaagdier).
Setgetert, f. = Egypte. 41(1Wter, m. --4,
— = Egyptenaar. SnWterin, ID. —, —nen =
Egyptische. agt101-Ifit = Egyptisch.
itutitit010'ne, m. —n, —n = Egyptoloog.
alt! a4a! = o!, ah!, ahal, hal
9.14a4be'r(u4), m. = Ahasverus.
Sirte, it). —, —n = els, prism.
atrtenfiirmig = priemvormig.
itfrienfc4Inieb, nt. = elzesmid.
90m, zie C) b m.
m. —en, —en = grootvader, voorvader.
90n,
abn'ben, fcbtv. (b.) = (een kwaad) vergelden,
straffen, wreken; ook wel = abnen.
Sim'bung, to. —, — en=vergelding, straf,wraak.
90'ne, to. —, —n = grootmoeder.
dirndl.", fcbiv. (b.) einem = eenigszins gelijken
op, zweemen naar.
airnen, 10). (b.) = vermoeden, gissen; een
voorgevoel hebben van, voorzien; 0 abut
mir nic4t Out0 = ik voorzie niet:veel goeds;
icb abnte ba& fcbon bunfet = ik had er reeds
een flauw vermoeden van.
Wirneninobe, ID. = bewijs van adeldom.
90'nenre*, f. = oud-adellijk recht.
I. elfritenitot3, m. = adeltrots.
II. airnenftot3= trotsch op adellijke afkomst.
Strnentafet, hi. = geslachtsbrief.
Sinffran, rii. = stamvrouw, grootmoeder.

Stin'berr, In. = 91bn.
itillts tilt = dergelijk, gelijksoortig, overeenkomstig, gelijkend; in einem libnlicben Mahe =
in een gelijksoortig, dergelijk geval; ettuc0
91bnticb0 = jets dergelijks, zoo lets; libitticbe
Zreiecfe = gelijkvormige driehoeken; einem
abut. rein ob. reben = (op) iem. gelijken; fie
finb einanber sum 2ertuecbretn ti.= zij gelijken
sprekend op elkander; fie hub einanber ii. tote
ein ei bem anbern = zij gelijken op elkander
als twee droppels water; ba4 fiebt ibm tifinticb =
dat is net lets voor hem of dat kan men van
hem verwachten.
fifprilitteit, to. —, --en = gelijkheid, overeenkomst, gelijkenis; gelijkvormigheid (in de
meetk.). itimillei)feit4belve14, tn. = bewijs
bij analogie. itkn'ficiitelOber4dItni4, 1. =
analogie, overeenkomst.
ittrnting, to. —, —en = voorgevoel, vermoeden; begrip, denkbeeld.
airnung4110 = argeloos, zonder eenig vermoeden; flans a. rein = van den prins geen
kwaad weten. W1'nting4bernidgen, C. = vermogen om het komende vOOr to gevoelen.

O'nunOtiolf = vol van vermoedens, van voor gevoelens, veelvermoedend; veel latende vermoeden, suggestiet.
nipai'! = ahooi!
it'f)orn, m. —(e)i;, —e = eschdoorn.
Winn-nen = ahornen, van ahorn(hout).
SO, tn. = Aar (riv.). ittir'bieiMert, in. —
..---- een snort Ahrwijn = (9Orluein, m.).
Syre, iv. —, —n = aar.
[ftirren, m. = voorhuis, vestibule.]
Sirrenbuutl, f. -,— garve, schoof. earrenfOrtnig
= aarvormig. gtirren
trang, m. = krans van
aren. 9,0'reniefe, iv. — = arelezing.
atrrig = aardragend, wat aren heeft, arig.
itirriinan = Ahriman: hoogste booze wezen,
tegenst. van Ormuzd.
%Windt*, tn. = Ahrwijn.
a. L. = ad interim: voorloopig, zoolang.
at! = ail au! ach!
it'i, T. —(a), ---- = al, luiaard.
it'laL m. = Ajax.
ailten, zie ei cb en.
iti'be (spr.: ede), m. — n, —n = partner, maat, aide.
ingrate (spr.: egkrette), in. —, —n = uilaap,
meerkat; (een soort) reiger; pluim (van reigerveeren).
Sir (spr.: er), 1. —(b), --- = air, uitzicht,
voorkomen.
As is f. = as, a-kruis.
Slag, m. = Ajax.
ainftie'ren, frfm. (b.) = in orde brengen; zorgvuldig kleeden, opknappen.
itfabeinie', tv. —, —n = akademie, hoogeschool.
itrabelnifer, m. ---, — = academielid, academist. afabelnifit = academisch.
itrabentiff, m. —en, —en = academist.
Sitrbien, 1. = A cadie, Nieuw-Schotland.
Stas bier, m. ---, — = Acadier.
9.ita'bierin, tu. —, —nen = Acadische.
iffajou! (spr.: akkazjoe), m. -4, --4 = mahonieboom.
9tfan'tfnO, m. —, — = acanthus, bereklauw.
Niarnallien, f. = Acarnanie.
afarnallifc() = Acarnanisch.
anti-darnel) = acatalectisch: volmaakt, onverkort (van verzen).
etratfmtir, m. —en, —en = acatholiek, niet
catholiek.
aratijolifci) — acatholiek, niet catholiek.
itta001130'mui-S, nt. — =- acatholicisme.
%lir*, to. —, —It; Sra'gienbaunt, in. =
accacia; mimosa.

Sid& = 2Iglei.
itftfantation`, tn. —, —en = acclamatie, toejuiching, bijval; burcb 91. = bij acclamatie.

aftiarnie'ren, fcbtu. (b.) = toejuichen.
iliffimatifatiow, to. —, —en = acclimatizatie.
attlimatifie'ren flit, (b.) = zich acclimatizeeren.

ilifftimatifiesrung, tri. — = acclimatizatie.
Stiota'p e, to. —, —n — = accolade.
Stiontmobation', to. —, —en = accommodatie, aanpassing.

affonfinoble'ren, 1d)tv. (b.) = accommodeeren,
schikken, aanpassen.

Rifiontinobie'rung, iv. — = accommodatie.
RifiomPannemenr (spr.: ...panjemd), 1. —4
= begeleiding, accompagnement.

affontOagnie'ren, fcbiy . (b.) = accompagneeren, begeleiden.
Ufforb', nt. —(e)&, —e = accoord, samenklank;

ttiovbarbeit.
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overeenstemming; overeenkomst, schikking;
einen macben, treffen, fcbtieten = een accoord
maken; gericbtticber 91. = gerechtelijke schikking, accoord; fin IL arbeiten == op stukloon
werken, aangenomen werk hebben.
aangenomen werk;
Stforb'arbeit,
stukwerk.
attorbie'rett, fcbtv. (b.) = accordeeren, een
schikking maken, tot een akkoord komen;
overeenstemmen.
affor'bion, f. —4, —4 = accordion, handharmonika.
Uffouifjeur' (spr.: akkoesjeur), m. —4, —e =
accoucheur. Uffourtiett'fe, to. —, —n =
accoucheuse, vroedvrouw.
affrebitie'ren, fcbto. (b.) = accrediteeren;
iem. een krediet openen.
f. —(e)4, —e = geloofsbrief, kredietbrief.
Uffuntulation', tn. —, —en = accumulatie,
opeenhooping, ophooping, opeenstapeling.
QtffumuIa'tor, tn. —4, —en = accumulator.
affuntutie'ren, fcbm. (b.) = accumuleeren,
opeenhoopen.
afturat' nauwkeurig, juist, accuraat, precies, nauwgezet. Uffttraterre, tn. — = nauwkeurigheid, nauwgezetheid.
eiftufatib, m. —(e)4, —e = accusatief, 4de
naamval.
Stlufatibobjeft, 1. = lijdend voorwerp,
accusatief-object.
%faintly, m. —(e)4, —en = acoluth, aanhanger,
volgeling; altaardienaar, ondergeestelijke.
Montt', 1. —(e)4 = moniet, wolfswortel, monnikskap. iifottiffiiure, tv. = aconietzuur.
a temitt) = a conto: voor rekening.
atquirie'ren, fcbtv. (4.) = verkrijgen, verwerven.
—, —en = acquizitie 't ver%Nutrition',
werven, 't verworvene, aanwinst.
iffribte', — = akribie : zorg, nauwkeurigheid,
stiptheid.
afroantalifc4 = akroamatisch: voordragend.
iffrobat', m. —en, —en = acrobaat.
acrobatisch.
afrobealfd)
— = akropolis: bovenstad;
citadel (van Athene, Thebe e. d.).
Strirttitton, f. —(4), .. cba u...cben = acrostichon, naamvers.
%ft, in. —(e)4, —e = handeling, daad ; acte, bedrijf; %ft bon etni. nebmen = nota van iets
:nemen; houding van 't levend model, pose;
teekening naar 't levend (naakt) model.
%Iftii'on, m. = Acteon.
%rite, —n = processtuk, acte; etlu.
au ben Kften tegen - iets ter griffie deponeeren, bij de stukken voegen, er niet meer
over spreken.
nummerteeken.
W'tenbecIel, m.
9iftenbeft, f. = verzameling stukken, dossier.
fttlenntatibe, tn. = portefeuille.
ittlettfitreiber, m. - acteschrijver, kopiist.
artenftoff, m. = bundel of stapel stukken.
Nneuffiid, f. = processtuk.
%Mem', nt. —4, —e = acteur.
—n = aandeel, actie, bewijs
tn.
auf stamen ob. Vtamenaftte =
van aandeel;
aandeel op naam;
auf ben Z5'nbaber ob.
Z5)nbaberaftte = aandeel aan toonder.
artienanteil, m. = aandeel.
maatschappij op
UntengereitrMatt,
aandeelen, naamlooze vennootschap.

aandeelhouder.
itflienittbaber,
itrtlenfalgtat, f. = maatschappelijk kapitaal.

iffliettfittoinbel, m. = beurs- of actienzwendelarij. eirtienfbefulant, iffliettfbie:
ler, m. = beursspeculant.
—tt = aktinie: zeeanemoon.
ititiltie,
%Mon', —, —en = handeling, daad, actie.
%Monde, m. —(e)4, —e = actienhouder,
aandeelhouder.

I. aftib' = actief, werkzaam; aftiber effiater =
officier in actieven dienat.
H. Wftitr, f. —(e)4 = actief, bedrijvende vorm.
ftftib'a ob. %Millen, $1. = actief vermogen. Sitib'beftattb, tn., ifftiblaPitat ob.
ifftib'berntagen, 1. = actief vermogen.
ilftiblorberung, = inschuld. %Mb':
fianbel, m. = actieve handel, uitvoerhandel.
= activiteit.
ftftibitiit',
= inschuld.
Uftib'feliutb,
ittti'bunt, 1. —4, ..ba, zie 9! fti
attib'berntagett, f. = actief vermogen.
"ifft'faat, m. = zaal voor 't levend model.
= studie naar 't levend (naakt)
aft'ituble,
model.
—, —en = actualiteit, werkeaftuatitat',
lijkheid.
%Maar', m.
—e; Sittta'riud, nt. —,
..Tien = griffier, gerechtsschrijver.
ifftuariae, 1. —(e)4, —e = griffie.
aftuell' = actueel, tegenwoordig.
— = acts, plechtige handeling,
ftfitud, m.
schoolplechtigheid.
Stubunftur', tr. —, —en = acupunctuur: de
naaldsteek (in de chirurgie).
—
geluidsleer, acoustiek.
ifftertif
aftertirM = acoustisch, geluidkundig.
I. afitt',= acuut, scherp; afute kranfbeit = acute
(zich snel ontwikkelende) ziekte.
II. strut', m. —(e)4, —e = scherp toonteeken.
arvbie'ren, fcbto. (f.) = toetreden.
= versnelling, accele%toleration', to.
ratie.
afglerie'ren, jobb). (b.) = versnellen.
Rtf3ent' m. —(e)4, —e = klemtoon, toonteeken,
accent.
ittontlebre, to. = leer van den klemtoon.
9.113entltation', tn. — betoning, klemlegging,
het plaatsen van toonteekens, accentuatie.
at3entuie'rett, fcbtu. (ti.) = accentueeren, met
klem uitspreken, betonen.
itfplArtfe, f. —(a), —(n) = ontvangbewijs,
accepis(se).
%MOW, m. —(e)4, —e = aanneming, acceptatie (v. een wissel); geaccepteerde wissel;
91. einfjoten = laten accepteeren.
afael/ta'bet = acceptabel, aanneembaar, aannemelijk. etiaeOtnnt', m. —en, —en = aannemer, acceptant. Stotltation',
—, —en
= acceptatie, aanneming.
%WI/Imbue!), f. = accepteboek.
afoOtie'ren, fdllb. (b.) = aannemen, accepteeren, honoreeren.
MAO', m. ..ffe4, ..ffe = acces, toegang, toelating; acces, aanval.
atoffi'bel = accessibel, toegankelijk, minzaam.
9.tf3effio-tt4'reMt, 1. = recht van toeneming,
van aanwas.
tifaeffirt', m. —en, —en = surnumerair.
= accessit, bijprijs.
/MOIR, f. —0),
accessoir bijkomstig.
atoffo'rife0

itt3efforiunt.
2ti3effo g rium,

..rien = toebehooren,

bijwerk.
beneen = het toevallige,
toevallige baten.
= accidenteel,
tn. —, —en u. —ten =
toevallig.
bijwerk in drukkerijen.
accijns-, belastingkantoor.
1.
at3Wbar = accijnsbaar, belastbaar.
ambtenaar van de belastingen.
beatnter,
—n - accijns, verbruiksbe2tf3Vfe,
lasting, accijnskantoor.
- accijnsontvangst.
Itf3Weittnallltte,
itrAWeittne4uter, m. = ontvanger van den
accijns.
a13.14'irei = vrij van accijns.
tu. = vrijdom van accijns. 211#4'infOettor,
tn. = inspecteur van de indirekte belastingen.
auf 2ieferung.
a.
[Waal: = lang zal hij leven! hell!]
= albast.
ittabalter, m.
ataltaltern = albasten, van albast.
alalie: spraakstoring, spra%tale', tn.
keloosheid.
Want', m. —(e)4 = alant, alantswortel.
2C'Yariij, m. = Alarik.
—(e)4, —e = alarm.
Warn'',
alarmie'ren, 1(blv. ((j.) = alarmeeren, alarm
maken.
Itlarntiff, nt. —en, —en = alarmist, onrustzaaier.
Illarnelchufb m. = alarmschot, noodschot.
%faun', m. —(e)4, —e = aluin. ataun'artig =
aluinachtig. Wan-tell 1.= aluinbad. Mann':
bilbung, tn. = aluinvorming.
atau'nen, 1cbtu. (b.) = aluinen, met aluinwater
doortrekken.
afauteqar = in aluin gedoopt, aluingaar.
aluinhoudend.
Illaun'tditte, tn. = aluinhut, -werk.
alatlinidd ob. atau'nig = aluinachtig.
Iflaun'lliieben, T.; :lieber, m. ; :fieberei, tn.
alu in koken ; -koker ; -kokerij.

itlaun' II ftein, m.; :wailer, T.; =Wert f.;
ruder, m. = aluinil steen ; -water; -werk (of:
-hut); -suiker.

m.
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ittfoot.

31

—n, —n=---

Albanees.
= Albania.
m. —4, — = Albanier, Albanees.

athalt ifm = Albanisch = altianelifrb =
Albaneesch.
— = albatros, stormvogel.
nt.
—n = wit koorhemd, albe; blei,
witvisch; witte populier.
witte populier.
/Mier, tn. —,
I. arbern = dwaas, zot, onnoozel, dom; alberne4
Oeicbtviit, aeug = zottepraat, zotteklap, onzin.
II. at'bern, fcbtn. (b.) = onzin praten, dom
doen; miteinanber a. = gekheid met elkaar
maken.
Itl'bernlyit, tn. —, —en = dwaasheid, onnoozelheid.
Albert.
itt'bert, tn.

Itrbe, tn.

Iltherti'ne, tn. = Albertine.
Ifibertilter ob. Ill'berOtaler, m. —4, —
Albertusdaalder.
m. —b, — = Albigens.

albiqen'fifoi) = Albigensisch.

nt. — = albinisme: kleurloosheid (bij menschen en dieren).
= Albino.
%thin°, m.
%Mint, = Albion.
m. = Albrecht, Albert.

Itt'bunt, f. —a, —4 = album.
1. —(e)4
albumine: eiwitstof.
—(e).4, —e = eiwitlichaam.
— = albus, witpenning.
m.
= alcaesch (vers), naar Alcaeus

(ittcit'uO.

—
alchimie: kunst om goud
to maken. itttitintiff, m. —en, —en = alchimist. alcitinti'ltifit = alchimistisch.
aldehyde, azijnItibebOW, 1. —(e)4, —e
stof.
.. men
ilisberntan (spr.: ao ldermen), m.
= (Eng.) alderman, wethouder.
.. nen = Aldinische uitgave.
Sib-ilia, tn.
ICU (spr.: eel), 1. — = ale, bier.
fthijimte',

= alecton, soort van zoOphiet.
Inert°,
= Aleman.
Iltematfne, tn. —n,
Alemannisch.
ateman'ttlirli
alert' = vlug, levendig; oplettend, waakzaam.
f. —4 =

aleuron, eiwitstof.

14teten, $t. = de Aleoeten.
alen'tifrft = aleoetisch.
Itlegan'ber, m. = Alexander. ellegan'brien,
1.= Alexandria. ftlegattbri stte, tn. Alexandrina. etleganbrilter, m. —4, — Alexan-

drijn (inwoner v. Alexandria, en een soort vers).

ateganbri'nileft = Alexandrijnsch.
Ilteglo4 ob. Ilteg'itt4, tn. = Alexis.
—eq. Itlfamerel,
Milan&

—,

—en = goochelarij, grappemakerij, zotternij,
wissewasjes.
illicit:IV, 1. —(e)4 = alfenide, mengsel van
koper en tin.
Itt'fotO, m. = Alphons, Alphonsus.
= Alfred.
Ill'freb,
1. = Algarvie.
—n = alge, zeegras, wier.
iirge, tn.

Itrgebra,
afgebralfrft

— = algebra.

algebraIsch.
nt. —en, —en = algebraist.
1.= Algiers.
ItIne'rien, 1. = Algerie.
— = Algerijn. al'qierif4) =
m.
Algerijnsch, Algiersch.
= Alhambra.
IMattebra,
betneifen =
alibi, 1. —4, —4 = alibi; 1ein
zijn alibi bewijzen.
allenie'ren, fIttn.
= alieneeren, vervreemden.
Illignentent' (spr.: alienjem4), I. —4,
=
alignement, rooilijn.
—e
=
verzorgingskosten,
f. —(e)4,
onderhoud. itlimentation',
—, —en =
alimentatie, verpleging, onderhoud.
alintentie'ren, 1Mtn. (b.) = alimenteeren, verplegen, onderhouden, voeden.
1, —4, —4 = alinea.
aliquot' = evenmatig.
tn. —,
—11 = (gemeene) factor.
1. —4 = alizarine (roode verfstof
uit meekrap).
—(e)4 u. —en, —e(n) = alk (een soort
zwemvogel).
= atedilcb.
m. —n, —tt = alcalde (dorpsrechter
in Spanje).
%Mali, 1. —4, — en = alcali, loogzout.
tn. —, — en = alcalizatie.
alcalisch.
1cbtv.
(b.) = alcalizeeren.
alfatifie'ren,
—e = alcaloide, planteeztof lutoib', f.
efiftmar',

—(e)4, —e = Alkazar: paleis.
tn. —(e)4, —e = alcohol, wijngeest.
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— = alcoholicus, drankitifobolifer, m.
zuchtige.
—, —en = alcoholizatie,
Slrobolifattott',
wijngeestvorming.
altobolifie'ren, fcbtn. (1.) = alcoholizeeren.
%l'foratt = l °ran.
— = alkoof.
%Ilobett, In.
= al, heelal.
I. WU, 1.
II. atter, —e, —0'9= al, alles, allemaal; acre
left = de geheele wereld,iedereen; die I age
= alle dagen; aft unb jeber =iedereen; atte
cbline = al het schoone ; a tie, au feiner Beit =
alles op zijn tijd; ba?, klub ift Fein eir0 tt. aria =
zijn een en alles, zijn grootste schat; bet& finb
die& nur 43offen = dat is allemaal maar
gekheid; icy fenne fie alle beibe = ik ken ze
alle beide; a ge brei rage om de drie dagen;
tnbe gut, atie gut = einde goed. al goed;
tnct tut man nicbt die& fur bie *inber? =
wat doet men al niet enz.; tuc0 tnirb er nocb
erfeben milffen! wat zal hij nog alzoo
moeten beleven! ma?, her nicbt atie g Inei13! =
wat weet hij toch veel! auf die wade = in
alle geval; bei at( unb jeber Oetegenbeit =
bij elke gelegenheid; in calm = in alles;
alles te zamen genomen,
citte in diem
alles welbeschouwd; in atter %tie = in alle
haast, in aller ijl; in atter rufje = heel
vroeg; in atter Stifle = in alle state; Ina&
in after deft mad* bu bier? wat voor den
drommel heb jij hier te doen? °One glen
Binelfei = zonder eenigen twijfel; um atte
in ber Illicit = voor alles ter wereld; bor
NOOr alles; ber
ahem, bor alien Zingen
eein ift arte = de wijn is op; cafe macfen =
op maken; aUe inerben = op gain.
alta'bettblich = allen avond, iederen avond,
van elken avond.
%MO, tn. = Allah.
albarmhartig.
alfbarntberiig
ita'barntberaigfeit, tn. = alharmhartigheid.
all'betattitt = welbekend, alom bekend.
alrbeliebt = algemeen geliefd of bemind.
alba' = aldaar.
itll'beutfebtattb, 1. = geheel Duitschland.
= dewijl, wijl.
at'lebent -= dat al(les) : tut a. = ondanks
(trots) alles.
%nee', m. —n laan, allee, wandeling.
Meant', f. —(e)l, —e; %negation', to. –,
—en — .aangehaalde plaats, aanhaling, citaat.
allegieren, icipu. (b.) = aanhalen, aanvoeren,
bijbrengen (voorbeelden, redenen bijv.).
allegories , tn. —, —n = allegorie.
allego'rifcb = allegorisch.
aliegorifieren, fcbtv. (b.) = allegorizeeren.
2111egorift', tn. —en, —en = allegorist.
I. allegretto = allegretto, eenigszins levendig.
(een) allegretto.
II. allegretto,
I. allegro = allegro, levendig, vlug.
= (een) allegro.
II. %negro,
attein' alleen, slechts, enkel; maar, echter;
intusschen, alleen; fcbon atlein bad Ttetten eine
t)unbe fcbrectt ibn = het blaffen van een hond
verschrikt hem al; bal fiebft bu bod) allein =
dat kun je toch zelf wel zien.
Sliein'befitl, m. = uitsluitend of onverdeeld
bezit.
%ffeittlgefang, m.; :gefbriicb, f.; :banbel,
m.=alleenll gezang (of: solo); -spraak;-handel.
:Orr:
^Cllein'fl antler, m.; =1errfdiaft,
alleenlihandelaar (monopolist);
fefor, m.
-heerschappij; -heerscher.

attgentach.

= eenig, uitsluitend, enkel; ber attei,
nige Gott = de eenige God; fiir beinen allei.
nigen Othraudi voor uw uitsluitend gebruik ;
far afteinige Necbttung = voor eigen rekening.
alleenzaligmakend.
alleitt'feligntadjettb
alleini ftebenb = alleenstaand, afgezonderd.
itilein'berfauf, nt. = alleenverkoop.
eternal = telkens; ein fur along = eens
voor al.
%Cliental-0)e, —n = allemande (een dans).
allenfallt4 = desnoods; misschien, hoogstens,
op zijn hoogst.
allenfarl'fig = mogelijk, eventueel.
overal, alom, allerwegen.
a'iantbarben
allerart = allerlei.
= Albarmhartige.
ftlferbarnter, m.
anerberte = allerbeste; am atterbeften = het
allerbest.
anerrbriftlidift = allerchrig,elijkst.
stellig, zeker, ongetwijfeld,
allerbing0'
werkelijk; weliswaar, ja.
allerburdilaurrytigft = allerdoorluchtigst.
allereerst; 1tt a. = het allerallererft'
eerst, voor alles. allergeringft' = allerminst.
allergnii'bigft = allergenadigst.
iin'erbalter, tn. = Albehouder, Albehoeder.
at'lertianb = allerhande, allerlei.
Allerheiligen. allerfier:
iffterbelligen,
ligft = allerheiligst; ba& Merbeiligfte het
Allerheilige (in den tempel), heilige der heiligen; het heilige sacrament.
allerhoogst; K. (van vorsten).
allerbijciiff
%fterbiichfiberfelbe = hoogstdezelve.
atlertei= allerlei, allerhande; eta bunted =
mengelmoes, poespas.
ali terletW = allerlaatst; 6u all. = het allerlaatst, in de allerlaatste plaats.
allerilliebff;t:nteiff I; :niidift'= allertiliefst;
-meest; -naast (of: dichtstbij).
allerll nett' (e)ft ; ; =or'ten (ob. :=ort4' )
= allerlInieuwst, -noodigst (of: -noodzakelijkst); -wegen (of: overal).
m. = Alschepper, Schepper
van het heelal.
allerslechtst.
allerfitiedyteft
ifilerfeeten (rag ob. j eft) = Allerzielen(dag).
allerfeitig van alle kanten, allen betreffend;
3u utile= atterfeitigen Zergnilgen = tot ons
aller genoegen.
allerfeW = aan alle kanten, allerwegen;
alien tezamen; algemeen, voor alien; icb
intinicbe tnobl 3u fcbiafen = ik wensch (u)
alien wel te rusten.
alleruntertintigft alleronderdanigst; itjr
a ..er Ziener = uw dienstwillige en gehoorzame
dienaar.
arlerluege(n) allerwegen.
ifilerfuelWbaftter, nt. = knutselaar, duivelstoejager. ititerinetO'biirger, nt. = cosmopoliet, die overal gemakkelijk thuis is.
ftllertuelt4'freunb, m. = allemansvriend.
kranige kerel.
%IlerlvelWrerl,
%lierluelWnarr, m. aartsgek.
ariefantt'=allemaal, alles of alien te zamen,,
gezamenlijk.
allelue'ge = overal, allerwegen, altijd.
alielvei'l(e) = thans, op dit oogenblik, nu.
all'(eMeit = altijd steeds.
alomtegenwoordigheid.
%lige'netiluart,
alrgegentuiirlig = alomtegenwoordig.
arrgeliebt = algemeen of door alien bemind.
aU'gema4 = zoetjes aan, langzamerhand,,
allengs.
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alti acineini = algemeen; irn aftgemeinen =
in het algemeen, over het algemeen. iff1gc:
algemeenheid.
meini tieit, iv.
almacht, onweerstaanbaar
ettfaeluatt,
geweld.
atti nelvattia almachtig, alles overweldigend.
= algemeen geldig, afdoend.
algoed.
Illicit, to. — = het geheel, het totaal, alien.
Siti berrfMaft, iv. = algemeene heerschappij.
attfiier' = alhier.
ittliani ce (spr.: alias), —n; UMW, iv.
—, —en = alliantie, verbond, bondgenootschap.
arliebettb (bij afbreking: aff=liebenb) = alminuend.
/thination', 113. -, —en = alligatie, alliage,
metaalmenging.
—en = alligator, kaaiman.
alligeeren.
1cbiv. (b.)
fcbtu. (b.) = allieeren, verbinden;
bie lit Herten = de geallieerden.
itiliterationi , — , — en = alliteratie, stafrijm.
allitereeren.
attiterie'ren, fcbtv. (b.)
jaarlijksch, van elk jaar; jaaratts iiitirs titt
lijks, elk jaar.
almacht.
%tram*,
= almachtig.
attmatilirt, = langzamerhand, allengs.
all'inettbe (gew.), —, —n = gemeenteweide.
aflmo'natlidj = maandelijks(ch), van elke
maand.
van iederen nacht, nachtelijk.
itttotiro'ger, m. — Allobroog (een
volksnaam uit Zuid-Frankrijk).
%nob', T. —(e* —e =allodium, vrij erfgoed.
attobiar = allodiaal.
Men = aillo b.
%notation', —, —en = allocutie, aanspraak.
allonge.
—n
ittIoni ge, (spr.: all'azje),
allongepruik.
ittion'aeperiitte,
ititoPattr, m. —en, —en— allopaath.
— = allopathie (geneeswijze).
PattOe',
allopathisch.
attopas t4ifit
= bijzaken, ongepastheden.
ittto itria,
atrfebenb = alziend.
atrfeitig = alzijdig, algemeen ontwikkeld,
van alle kanten, in ieder opzicht.
ititifeitigfelt, im — = alzijdigheid.
altifet0 = afferfeiM
= van elk uur.
—e = dagelijksch leven,
%nag,
dagelijksche sleur.
alledaagsch, dagelijksch ; gewoon,
algemeen, dagelijks, iederen dag.
—, —en = alledaagschheid,
gewoonheid, algemeenheid, banaliteit. WC:
ta0fiefttaftinung, iv. = dagelijksche bezigheid. ittli tatOgefctpuii#, f. = beuzelpraat,
laf, onbeduidend gesnap. 2ti1 ita0geficbt, T.=
alledaagsch, banaal gezicht. itnitagateib, f. =
daagsch kleed. etfilanactien, = dagelijksch
leven, het gewone leven. ftirtaontenfd),
alledaagsch mensch.sleurmensch.
tall luith in. = alledaagsche, ersleten geestigheid.
atrumfaffenb = alomvattend.
431. = allures.
—, —en = alluzie, toespeling,
ittlufiatr,
zinspeling, wenk.
= alluviaal, aangeslibd.
aanslibbing.
—, —en =
ititubion i,
.. bien = alluvium, het
etlitt'bittnt,
aangeslibde.
VAN GELDEREN

Duitsch Woordenboek. 1.

ate.

= Alvader.
itititmter,
algemeen geeerd.
all'beretirt
alli tuattenb = albesturend.
alti lueije = alwijs.
= alwijsheid.
itilly ettajelt,
all'iniffi enb = alwetend. %Illuiffentiett, tn.
— = alwetendheid. to. — =
allesweterij, waan van alles te weten.

alt' eit = a If eaeit. atti3ulange = al te lang.
atr3untat = allemaal, allen tezamen.
alts3ufetir, attiotblet u. 1. to. = al te zeer,
al te veel enz.
%Int, tn. —, —en = bergweide, berg.
123. - = Alma mater, univer%lima
siteit.
William" in. —(e)&, —e = almanak.
—(e), —e = alabandine, een
ittutanbilf,
soort karbonkel.
— = aalmoes.
lUt'mofen, T.
itti niofenaint, f. = aalmoezenierskamer.

armebus.
ittiniafentiiicifle, in.
ittinofettieri , m. — (e0, —e = aalmoezenier.
etti tnofeniaffe, iv. = armekas. ethnoten:
4fteger, m. = aalmoezenier, armeverzorger.
= armebus.
itti ntofengtori,
—n = aloe.
%ly e,
%WO', ittuti ft0, 111. = Aloisius.
—n = elft.
%W ife, %li fe, tu.
%totritit,S, m. = Aloysius.

I. etto,

m. —(e)e, —e = nachtmerrie, booze
geest, drukkende last (fig.).
zie
II. ettp,
—(e)n = berg, Alp.
wow),
= alpaka (de stof).
m. u. I.
I.
alpaka (een
II. fttpaira, etitialo, T.
dier).
a(1)
pari;
a.
p.
fteben
= (al) pari
at pari =
staan.
Ul4i'briit en, f. = nachtmerrie, zie KIp I.
—n = Alp, berg; %113en = Alpen.
%roe,
= Alpenberk. eirpenglijit
ill'Pettbirte,
Alpenklokje (ook plant). itl'Oen,
f.
m. = gids in de Alpen. etrpettatii0en,
Alpengloeien. itt'PetiPat m. = pas
f.
er de Alpen. ittipenrofe, = Alpenroos,
rhododendron. itt'Penitoct, m. = Alpenstok.
9.11'PenbeitMen, f. = Alpenviooltje.
= Alpha.
f. —(C),
—e = alphabet, het Abc.
itttitiabeti , 1.
alphabetisch.
tifcii
=
alPtiabei
alpt)abetifte'ren, fcbtv. (b.) = alphabetizeeren,
in alphabetische orde rangschikken.
%1Pi tiof, en. = melkerij in de Alpen.
2ltp'fjvrit, f. = Alpenhoorn.
atiWitiftl) = Alpijnsch.
— en, —en Alpinist, Alpenvriend.
itiPittifit s ,
Alpenherder, Alpen—
itiVter,
bewoner.
—e = alruin (toover- of
%trawl!,
heksewortel).
—n = alruin,
ettrattine ob. ittriiitte,
toovenares.
als,
dan;
als,
en
wel,
namelijk,
tot;
nI =
toen, dat; ether fit fo bid Wert at (ob. loin)
ber anbere = de een is evenveel waard als
de ander; er tat aB (ob. tote) tvenn, a14 ob
er ntdjtC ivilf3te = hij deed alsof hij niets wist;
Win finb nicbt To reicb aIC er = niet zoo rijk
als; er ifl ebenfo fCau al& gehianbt = hij is
even sluw als handig; tiller aN Cut= rooder
dan (of als) bloed; en bat mebr atC er braucbt =
hij heeft meer dan (of als) hij noodig heeft;
Yuen fonft, tver anberC faun gemeint fan al&
3
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fit? = wie anders kan bedoeld zijn dan (of
als) ik? feirter at& ich War augegen='niemand
dan (of als) ik was aanwezig; er ift au ffug,
at& bafi er u. f. = hij is to verstandig,
dan dat hij enz.; er ftarb ate lBettter = hij
stierf als bedelaar; atfe& ift at& Ft3ertiei
nich0 Wert = dit alles is als bewijs niets
waard; berfcbiebene Oetreibe ate (ob. inie):
Roggen, Seiaen u. f. 11). = verschillende granen
als rogge, tarwe enz. ; aft 911q t-bort = in antwoord; bief, bient at& Vtacbricht = tot (of als)
bericht; ate Mir ihn fahen toen wij hem
zagen ; eina Zage at& . . . = eens, dat (of
toen).
aWbafb' = dadelijk, meteen, aanstonds.
afdbattn' = toen, vervolgens, dan.
—n = elft.
effle, tn.
(ook ON') = alzoo, dus, aldus, zoo.
afrobalbs = atOlafb en fobafb.
affoforti , affoafeicfr = fofort, fogfeich.
alt (after, titteft) = oud; mein titterer amber =
mijn oudste broer; ber Wfte = de ouwe;
aft unb funs = oud en jong; bie afften = de
Ouden ; in ob. bor often 8eiten = in oude
tijden; bad 9Ifte Zatatnent = het oude testaeen oude zondaar;
ment; ein after Siinber
Kft0 unb %cue& = oud en nieuw: jung qemohnt
jong gewend, oud gedaan;
aft getan
bie 9itten fungen, To abyttiAern bie Zs'ungen =
zoo de ouden zongen, piepen de jongen ; tin
Vann bon aftem Schrot unb Stan = een man
van den ouden stempel; ibie geht'L atte
att4? = hoe gaat het, ouwe jongen? bie
gute(n), atte(n) Beit(en) = de goede oude tijd;
atte Liebe roftet nicht oude liefde roest niet;
ben often Main (Venfchen) atOaiehen = den
ouden Adam (mensch) afleggen; etin. befm
alien faffen = lets bij het oude laten.
— e = alt, altstem, hoogere mid%It, m.
denstem.
aft'ab(e)fig = oud-adellijk.
ifftalaebirge, = Altaigebergte.
ifitantInann, m. —(e0, .. manner = oudamman, oud-baljuw.
%Wan', nt. —(e0, —e = balkon, galerij.

—n = Kftan.
211talte,
Uttar', m. —(eA —e u. . . are = altaar.
= altaarilefftaribilb, 1.; Matt, 1.; =becte,
beeld; -blad; -kleed.

efftarlblener, m; :Wnttnef, m. = altaarildienaar; -hemel.

ifitartif, m. —en, —en = altarist, kanunnik
voor het Hoogaltaar.

= altaarstuk.
aft'bacien = oudbakken.
affilbritICM ; :beutfrb ; =1 olliinbi11) = Oudilbritsch; -duitsch; -hollandsch.
fchtb. (h.) = oudachtig worden, beginnen oud to worden.
Wrtentelf, m. —e = beding door een
oud persoon gemaakt bij de beschikking over
zijn eigendom.
= ouderdom, leeftijd, sums
f.
eeuw voor Beitatter; fn meinem = op mijn
leeftijd; er ift (ob. ftebt) in meinem W. = hij
is van mijn leeftijd; fm 91. = in den ouderdom, op hoogen leeftijd; fcbiitt bor Zorbeit
nicht = hoe ouder hoe gekker; bon after
her = van ouds (her); boy atter4 = oudtijds;
van oudsher, sedert overoude
feit after&
tijden; mut bem befiirbert tt3erben naar
ancienniteit bevorderd worden; ba& gofbene
affter = de gouden eeuw.

ftfteration',

—, —en = alteratie, opwin-

ding; verandering.

attcric'ren, ichtb. (b.) = altereeren, opwinden; veranderen.

zie eftertich .
eflerntutter, = (ove r)grootmoeder.
oud worden, verartern, fcbm. (b. u. 1.)
ouderen.

zie

tern.
alternatief. effternatrbe,
—n. = alternatief, keus tusschen twee,
noodkeus, wisselk.eus: afwisseling.
afwisselen, alterafternie'ren, fchtn. (h.)
neeren.
= ancienniteit.
91fiter4folge,
2lliter4aenofi, m. = tijdgenoot, iem. van
denzelfden leeftijd.
arterftratt grijs van ouderdom. iff'ter&
twaffbent, en. = president als oudste lid.
afiter(O fr 4fuar4 = zwak van ouderdom, afgeleefd, vervallen. iff'ter(Mcfnuadie, =-ouderdomszwakte, afgeleefdheid, verval van
krachten.
leeftijd, levenstrap.
9ifterOtttfe,
= toelage wegens ancienefrterattlage,
niteit.
.. turner oudheid, antiifftertunt, T.
quiteit (abstr. en contr.).
—, —en = oudhedemanie.
ifftertfintefer,
antiquaar, oudifflertiintler, m. —4, —
hedelief hebber. atertiimlicf) = oud, antiek,
ouderwetsch. ettIertiiirtficbfeit —, —en
= ouderwetschheid; iets uit de oudheid,
antiquiteit.
iff'tertuitWorfvfier, m. oudheidvorscher,
oudheidkundige, archaeoloog. WilertuntOor:
fituna, tb. = oudheidstudie, archaeologie.
Mflertunt ,W1efffefiaft, vereeniging
voor oudheidkunde. 2fflertunt4iiiinbler, m.
= koopman in oudheden, antiquaar.
= oudheidkunde.
giftertuntMunbe,
allertumMunbiger, m. = oudheidkenner,
archaeoloog.
artertunOntufentn, f. = muzeum van oudheden.
fillerbater, m. = overgrootvader, grootvader.
fiftefte, M. —n, —n =oudste; deken.
fifi teftenfoffegiunt, 1. = college van oudsten,
van ouderlingen.
ifft'fficier, m. = lapper, reparateur.
= altfluit.
9fit'lliite,
aft'friinfifif) (Sup.: ..fifchrte)= Oud-Frankisch,
Gotisch; ouderwetsch.
oudvorstelijk
aftliirftfir
oudgediend.
aft'aebient
= alt-viool.
211fgeine,
%It'nefelf, m. = meesterknecht.
aft'afaubia = van het oude geloof, orthodox.
21ft'4iiitbfer, rn. - uitdrager.
= althea, heemst, witte malwe,
Sltbee', tn.
kaasjeskruid.
ifftfiee'frigebn, m. = altheestroop,
aft'beraebracbt, aft'berfiimutfirb oud, oudvaderlijk, traditioneel, ouderwetsch.
m. — en, —en = altist.
ifftlungfernftattb, m. = oude-jufferschap,
oude-vrijsterschap.
91It'fat1jolif, m. - oud-catholiek.
aftlatfoliref) = oud-catholiek.I14
WIt'fatboliAiftuO, m. = oud-catholicisme.
aft'flug = hoogwijs, wijsneuzig, pedant,

afternatth'
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Staiterbt, nt. = meesterknecht.
Maid) = oudachtig, oudsch.
altntan'nerbeint, f. = oude-mannehuis.
vlooiekruid.
altlitannaraut, f.
-= oude Mark.
aft'utarf,
alfuteifter, nt. = gildemeester, baas ; meester.
alt'utobifit = ouderwetsch.
alt'uorbifc4 = Oud-Noordsch.
alt'reiL in. —en, —en = schoenlapper; uitdrager.
alfriintifri) = Oud-Romeinsch.
elitruWittuL m. = altruism° (belangstelling
in anderen: tegenst. van egoisme).
etlffituner, tn. = altzanger.
aftlfttliiffet, m. = C-sleutel.
= oude stad.
altItabt,
altstem.
altItintute,
altleftamentifrii = oudtestamentisch.
aft'bitterifit = oudvaderlijk, voorvaderlijk,
ouderwetsch.
alt'bitterlicl) = aartsvaderlijk; voorvaderlijk;
ook = aftbaterifcb.
alt'borbern, $t. = voorvaderen, voorouders.
Wittuelibernefittuittl, = oude-wijvepraat.
alttuei'berutitritett, f. = oude-wijvepraatje,
kindersprookje.
ellttoeisberfotunter, m. = oude-wij vezomer,
nazomer; herfstdraden.
alt'theibifft oude-vrouwachtig; verwijfd.
atuutittat', 1. —(e)4 = aluminaat: zwavelzure
kleiaarde. Stuntinit', ut. —(e0 = aluminiet
(een soort kleiaarde). aluturnium, f.
=
aluminium.
elfuntnat', 1. —(e)4, —e = kostschool, alumnaat, alumneum. aluntlitO, m. .. nen;
atunt'ne, m. —n, —n = alumnus, kostleerling.
Mbeolarlaut, m. = aheolare letter, snort
tandletter.
Rtibev'te, in. —, —it = alveool, tandkas.
= Alwina.
m. = Alwin.
alino'nifAe Zap = gelukkige dagen.
A.
Anno mundi : in 't jaar der wereld.
ant = an bem.
autabeW, tn. = Amadeus.
amalgam', f. —(e)4, —e = amalgama, kwikverbinding.
—, —en = amalgamatie.
amalgamations,
amatnamie'ren, fcbin. (b.) = amalgameeren.
= Amalia.
autalia, Mutate,
amaltbe'a, Yu. = Amalthea.
autanuen'fI4, m. .. fe4 = amanuensis, helper.
amarant' m. —(e)l, —en = amarant, duizendschoon.
amarant(kleurig).
amara-n'ten(farbig)
—n = amarelle, wijnkers.
etmarelle,
— = amaryllis, narcislelie.
ilutarOl'IW, in.
amateur', nt. —4, —e = amateur.
auta3o'ne, iv. —, —n = amazone.
etuta3olteitftelb, f. = amazonekleed.
Amazonerivier, de
etnta 3 o'nenftrom, tn.
Maranhon.
—n
=
ambassade,
gezantantbaffa'be,
schap.
ambaffabeur', m. —4, —e = ambassadeur.
= amber.
m.
ambie'rett, fcbtn. (b.) = ambieeren, dingen naar.
— = ambitie.
Ambition',
ambitioneeren.
ambitiattle'rett, fcbiti. (4.)
antbitliW = ambitieue.
..boffe4, ..boffe = aambeeld of
elm'bo%
aanbeeld; fanner auf einen
fcbmieben =
altijd op hetzelfde aambeeld slaan.
ant'biifirbett = aambeeldje.

ant'bofgtod, nt. = aambeeldblok.
am'bra, in. ob. f. —4, -4; et.,

--4 =

ambra, amber.

ambro'fia,

— = ambrozia, ambrozijn,

godespijs.

antbrofialtifit = Ambroziaansch.
antbro'farli = ambrozisch.
m. = Ambrozius.

ambulant' = ambulant, omzwervend, rondtrekkend. ambulant', in. —, — en = ambulance, veldlazaret.

ambulatti rloagen, m. = ambulancewagen.
autbutato'rtfeb = ambulatorisch, ambulant.
—, —n = mier.
9.Vmeife,
m.; :et, f.; :freffer,
=
miereIlleeuw, -ei; -eter.

il'uteifenMaufett (ob.: 4iitIct), m.;
nt.; :fitfer, m. = mierellhoop,
tn.;
-egel; -jager; -kever.
nt.; :nett, 1.; :Rime, lo. =
miere 11 leeuw ; -nest ; -zuur.
= mierellauteifenilfdjauber, m.;
kruipen (of : formicatie); -steen.
amelioration', tn. —, —en = amelioratie,
verbetering.
ameliorie'ren, fcbio. (ti.) =amelioreeren, verbeteren.
= stijfsel.
etsinctiticifi,
fagen
Amen, f. —b, — = amen; au affent
= op alles ja en amen zeggen.
autenbentene (spr.: amaderna), f.
amendement.
amenble'rett, le*. (b.) = amendeeren.
ettite'rifa, f. = Amerika. ituterifalter, m.
—4, — = Amerikaan. etntertralteritt,
—, —nen = Amerikaansche. amertfainitc4
Amerikaansch. autertranWntO,
—,
..men = Amerikanisme.
antetiMff, m. —(e)4, —e = amethyst.
amethystplant.
antet1Uit'Ofian3e,
ameublement' (spr.: ameublemd), —t,
= ameublement.
amiant (een soort
Mutant', tn. —(e)4, —e
asbest).
amidine.
m. —(e)4
Admiraliteitsamiran'tett:Zinfeln,
eilanden.
(Zwits.)
iints mann, in. —(e)4, —manner,
amman.
= min, zoogster.
—,
ant'ute,
= bakersprookje, oudeantimettutiire4en,
wij\ epraatje.
—n = (vogel) gors; (vrucht)
Ammer, in.
morel.
—(e)4, —e = %/timer.
anemerlitto,
= ammoniak. ammonia:
ilututontat', 1.
fai tifct) = ammoniakalisch, ammoniahoudend.
— = Ammoniet.
%Winton-11er, m.
= ammonium.
elmutos niunt, f.
Itnti ntoit&iont, f. = ammonshoren (versteende zeeslak).
—n = amnestie.
etutueftie', in.
antneftie'ren, fcbio. (b.) = amnestieeren.
alnor, m. = Amor. amorets te,
—n =
amourette; amorette, liefdegodje.
—, —it = klappertje.
ilmor'ee,
antor'14(ifit) = amorph(isch), vormloos.
antortifation', to. —, —en = amortizatie,
amortissement, schulddelging.
autortifie'ren, fobiu.(b.)= amortizeeren, delgen.
—n = (hang)lamp, hangende
ant'Pel,
bloempot.
= ampere.
autpe're, 1, —b,

=

3*

itmtifer.
9inilrfer, m. —t = zuring.
—n;
itmOtili bie, iv.

36

1.

amphibie of amphibium.
antpttillifft = amphibisch.
—n = amphibolie,dubbelettitOtithotic'
zinnigheid.
..bien

itnIPOifbrariAL m.

—; 2tittP0timid)",

—
nt. —(e)t, —e = amphibrachys
91.104AirtI)O i tteu f= Ampinktyonen.
amphimacer,
—
ifinlAtitnocer, tn.
creticus (— v —).
= Amphion.
itntlAion,
itniptylpo'beit, 43f. = arnphipoden (dieren
met tweeerlei voeten).
— = amphitheater.
f.
ninpfatljeatralifit = amphitheatersgewijze.
=
Amphitrite.
Itinpfittritte,
Amphitryon; horendrager;
efinplyrtrt)on,
een mild gastheer.
.. ren = amphora, een
tro.
9intipbora,
groote kruik met 2 hengsels.
—, —en = amplificatie,
ffutPtifirations,
uitbreiding.
amplificeeren.
amPtifiAte'ren, fcbtu. (ti.)
amplitudo, omvang,
fu. —
slingerwijdte.
%fltPUrie tn. —, —0 = ampulla, een flesch.
—, —en = amputatie.
eintputation i,
ainPutie'reit, fcbtxt. (b.) = amputeeren.
= meerle, merel.
itmjel,
Mitt, f. —(e)t, 2tmter = ambt, beroep, post,
betrekking, plaats, bediening; kantoor, bureau;
ministerie (bureau), departement; mis; avondmaalsplechtigheid: bon Wmtt Inegen = ambtshalve; bat W. ber ecbtiiffet = macht of
recht der sleutelen; ein antreten = een
ambt aanvaarden, in een betrekking gaan;
bat ift nicbt meinet Wmt(e)t = dat is mijn
werk niet; tuat beinet Wmt(e)t nicbt ift,
bemoei u niet
(be) 103 beinen 23ortr4
met een andermans zaken; bat auttairtige
= bet ministerie, 't departement van
Buitenl. zaken; bat W. batten = de mis bedienen, het avondmaal v ieren.
— = ambtje, baantje,
fiintAen, T. —
= een vet postje.
postje; ein fettet
tv. —, —en = schoutsambt, rechthuis.
nnt'ten, fttb. (b.) = in dienst, in functie zijn.
—, —en = kloosterzuster of
non, die een bediening heeft.
ambteloos.
atittffrei
= raad-, rechthuis.
ittnti bctiO,
anttie'ren, fcblv. (b.) = een ambt bekleeden,
in functie zijn.
ambtelijk, officieel.
ainflitt
teute = baljuw,
nt. —(e)l,
Brost, hoofdschout, ambachtsheer. $intrutiiw:
vrouw van den baljuw, enz.
ititt,
= baljuwschap.
itniti ntannfcbaft,
2lInt0'after, f. = ancienniteit. ftntWatitritt,
=-- aanvaarding van een ambt, in-functietreding. WinWanivalt, tn. = ambtenaar van
't openbaar ministerie bij 't kantongerecht.
= bevoegdheid, ressort.
iintO f befuguiL
itnitnieriefit, = officieel rapport, ambtelijk verslag. 2intO'befri4elb, m. = officieel
besluit. etniWbeitierber, m. = die naar een
ambt dingt, kandidaat, sollicitant.
= sollicitatie. 2tuti:5'13e3irt,
m. = district, ressort, jurisdietie. /.1m0Iblatt,
T. = regeeringsblad, officieel blad. efuttiy:
bruber, tn. = ambtgenoot, ambtsbroeder.
eintO'Marafter, in. = ambtelijk karakter.

Utittnitener, m. = pedel, bode.
ambtseed; ettb. auf feinen
itittWeib, m.
nebmen = de verantwoordelijkheid voor lets
op zich nemen. ftinO'cifer, tn.= dienstijver.
ontslag, afzetting.
itntWeittfetlung,
atna'fii0in = bekwaam, geschikt, bevoegd
voor een ambt. tn. = officieele
opvolging: gehoorzaamheid N erschuldigd aan
een kantonrechter; opvolging, hierarchie.
heere/finWfron(e) ob. %mO sfitOre,
dienst van de bewoners van een district.
itntWfilftrung, to. = bestuur, beheer.
NntO'netiiifirett, = kosten, gerechtskosten. ifinO'nefiilte, qi3t. = inkomsten Nan
domeinen; gerechtskosten; emolumenten.
f. = ambtsgeheim. 2tnt01:
nebiffe, m. = adjunct, atnbtshelper.
gentiifl volgens het ambt, officieel.
ambtgenoot. 9.1triWgeridit,
qeitoffe, tn.
f. kantongerecht. ftntO facrirtjOrat, m. =
titel v oor oudere kantonrechters. etintege:-.
feriafte, V. = ambtsbezigheden. itutWoe::
Writ, f. = officieel, plechtig, deftig gezicht.
= gezag, officieele bevoegd9tmOs gehiatt,
heid.
ambtshalve.
anttW4ather
= officieele daad, ambtshandeling.
lung,
= kreitscommissaris.
itinWfutuPtinaitn,
amtbau t. etmO'Ooticit,
iltrnOs tjawS
= ambachtsheerlijkheid.
antOfin4aber, m. = die een ambt bekleedt,
ambtenaar.
1., ifitt011eiburtg, tn. = ambtsgewaad, ambtskleeding. ittnOluften, =
gerechtskosten, officieele uitgaven, bureaukosten.
2ttnt^' miene, tn. = Wutttgeficbt.
ambtsmisbruik.
ittnOititifOraltd),
WinWnar4folger, m. = opvolger in een ambt.
= officieel persoon.
itntO'Oerfan,
pitege, tn. = beheer van een publiek domein;
ressort, district. itmO'Oftlitt, = ambtsplicht; ambtseed. anttVpftiditig = ressorteerende onder een (kanton)gerecht.
= ambtsexamen.
/tinO'Probe,
lid van een rechtbank.
itmWrat, m.
= ambtsreis.
ittntereife,
itinWriefiter, m. = kantonrechter.
%ntOldirethen, f.= officieelschrij y en. 21m0'.--.
friireiber, m. = griffier van een kantongeambtelijk zegel.
recht. MnOlienet, f.
kantoor, bureau.
WmOf tail, m. = zittingdag. 21mWtiitinteit,
= ambtsgeVb. = dienst. ittnWtrarlit,
waad, ambtskostuum.
2tiniVberricritung, iv. = ambtsbezigheid,
functie. $firtWbertitiniter, = beheerder
van een publiek domein ; ambachtsheer; plaatsvervangend kantonrechter.
TIT .= ambts- of plaatsvervanger.
itint qwgt, m. = baljuw, ambachtsheer;
plaats\ ervangend baljuw. ifinO'bontei, tb.=
waardigheid en ook kantoor van een Winttbegt.
= ambtsvoorganger.
2tinO'boraiinger,
= ambtelijke waardigheid.
itnittylviirbe,
Q_IntO'Aintuter, 1. = bureau, kantoor.
amulet.
—e
ifinutete, f.
nutilfant' = amuzant. ittniifetnent' (spr.:
..ma) f. —I, —t = amazement.
fcbtb. (b.) = amuzeeren.
Qthilmbalite, 1. —(e)t = amygdaline, amandelstof.
art, ll r a P. mit Dat. and Akk.: aan: an ber
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eattb fteben, borten = aan den muur staan,
luisteren; am rift fiten aan de tafel zitten; ftiiin tient am Nbein = Keulen ligt aan
den Rijn; am ,)ofe feben aan 't hof leven;
2ebrer an ber 9tealfitute = leeraar aan de
middelhare school; id) bin an bet Meibe, bie
ik ben aan de beurt;
Nellie ift an mir
ift rein gut6 ,jaar att itjnt = er is geen goed
Naar aan hem; er biingt an feinem Oruber =
hij hangt aan zijn broer, is aan gehecht;
fit an einem bergreif en, berfiinbigen = zich
aan iem. vergrijpen; ettv. Iiegt mir am,t)er3ett
= iets ligt me na aan 't hart; 6 liegt mir
nicW an ber Sate, ift mir nicb0 an bet Sate
gelegen er is me niets aan gelegen; er
arbeftet an einem eiirterbute = hij werkt
aan een woordeboek; teiben, fterben an einer
Strantbeft = lijden, sterven aan een ziekte;
idj tabte mit an ben arilcbtert=ik verkwikte
me aan de vruchten; teitnebmen an bem bffent=
Hebert 2eben = aan 't openbare leven deelnemen; OefaUen, Olif3fatten an ether Sate
baben, finben pleizier, hekel aan iets hebben; an einer Sate atneifetn, beratneifeln
aan een zaak twijfelen, wanhopen; an einem
irre tverben = niet meer weten, wat men aan
iem. heeft; einen an feinent Gang erfennen =
febe an bet
iem. aan zijn loop herkennen;
Strift, tver u. f. = ik zie aan de hand,
wie enz.; reit, arm an rs'reunben = rijk, arm
aan vrienden; Manget an batent Obetbe = gebrek aan contant geld; 6 febtt mir an einer
eacbe= 't ontbreekt me aan iets; — eau. an
bie eanb bangen jets aan den muur hangen; an bie 9-trbeit geben= aan 't werk gaan;
aitt) an einen tegen = de hand aan iem.
slaan ; idj romme nn bie lReilje,bie Meibe fommt
an mid) = ik kom aan de beurt; an einen
benfen, glauben, fid) febren = aan iem. denken,
gelooven; zich storen; an einen fcbreiben, einen
tBrief ritten = aan iem. schrijven, een brief
richten; an einen eine Bitte tun = een verzoek aan iem. doen; bad(tiatO gren3t, fti313t
an hie Stabtinauer = grenst aan de stadsmuur; bi4 an ba4 ror = tot aan de poort;
bid an ben Menb = tot (aan) den avond;
bij : am Cfen 4ett = bij de kachel zitten; ein
Slinb an bet anb fithren = hij de hand leiden;
er Itrieb an bet daub bij den muur; —
fief) an ben Cfen f4ett = bij de kachel gaan
zitten; an bie tattfenb Vann = bij de duizend
man; in: wenn id) an k's'brer eteUe trate =
als ik in Uw plaats was; an einem Crte
tvobnen, feben = in een plaats wonen, leven;
bet ectutee fcbmit3t an bet Sonne = in de zon;
am 2eben fein = in 't leven zijn; Wit Totten
an thin ben grof3en ateif3= we prijzen in hem
zijn groote vlijt; 311: ob. abnebmen an Oetvicbt
= in gewicht toe- of afnemen; aft an ,aabren =
oud in jaren; einem an Renntniffen natftebn,
gteititebn, ithertegen Fein = in kennis bij iem.
achterstaan, met iem. gelijkstaan, boven iem.
staan; einen an duf3ern Zor3ftgen ithertreffen =
iem. in uiterlijke voortreffelijkheden overtreffen ; ein 2i3tve an tut = een leeuw in moed; —
einem an bie ,attb germ = iem. in de hand
komen, helpen; jegens: rebtit an einem banbetn hraaf jegens tern. handelen; met: am
Stabe, an bet Articre gebn = met een stok,
met een kruk loopen; naar: gefttnb an2eibt
nob eeere = gezond naar lichaam en ziel;
op: am Ooben, an bet trbe tiegen, fiten =
op den grond liggen, zitten; an einem aerien

anatt)fieren.
febeitern = op een rots stranden; ant robe

jein= op sterven liggen; fit an einem riiten
= zich op iem. wreken; an einer dare her=
Hetet/ = op een waar verliezen; ant !ljtorgen,
am Menb, Otittag, rate = op den morgen
of 's morgens enz.; am fotgenben rage = (op)
den volgenden dog; am Sonntag op Zondag; ant erften = op den eersten; am c-tbe
bet tote = op 't eind van de week; — Oim
an bie eanb fcbreiben = iets op den muur
schrijven; einem bad Meijer an bie nebtefeten =
iem. 't mes op de keel zetten; ein Rett an eine
M(OO: einer) Sate baben re r.tht op een zaak
iirgere mit an
hebben'; over: it freue
Meier Sate ik verheug, erger mij (steedA)
over die zaaki; tegen: fit an hie tanb tebnen -=
tegen den muur leunen; tot: fit an einen
tvenbett = zich tot iem. wenden; van: 6 ift
nicbt" ectbr6 an her gan3en Viiejtitte = er
is geen woord waar van de heele geschiedenis ;
• ift nitt an hem = er is niets van aan;
• tiegt nur an thin = 't hangt maar van hem
af; fttnat ant ebeifte Tart = zwak van geest
zijn ; zonder voorz.: troir and am afttfle
batten = we zullen de rivier houden: bie
Meibe ift an mir ob. it bin an her Rabe =
't is mijn beurt (zie boven); ift atr mir au
befebTen = ik heb te bevelen; et fiegt am
rage = 't is zoo helder als de dag, duidelijk;
Cie finb am 3ietjen = U moet spelen ('t is
Uw beurt); id) tue ailed, tva?, an mir fit =
wat ik kan; bo baft aeti ter an bir = je
bent met gebreken behept; am Morgen, ant
's morgens, 's avonds enz.;
9.1bettb ILI'. tn.
e ift an bet Belt etni. au tun = 't is tijd om
iets te doen; ift nod) frith an bet Beit =
't is nog vroeg; er fant an meinent ,aufe
borbei = hij kwam mijn huis voorbij; er
ftreibt ant fti3nften = 't mooist; fo ift 6 mir
am tiebften -= zoo is 't mij 't liefst; — fit
an einen erinnern zich iem. herinneren;
einen an bie .2ttft feten=iem. de deur, 't huis
uit rattan; nabe an (bie) 3ebn rater = ongeveer 10 daalders;
91b b.: bon beute an = van nu af.
2lnatiaPtliy mi0, en. — = anabaptisme.
m. —en, —en = anabaptist,
wederdooper.
iweamr
in
(spr.: ..ko..), en, —en, —en =
anachoreet.
itnattronWnit0 (spr.: .. kro . .), —,
.. men = anachronis[ne, foot tegen de tijdrekening.
anachronisanarOronillifc4 (spr.: . . kro ..)
tisch, in strijd met de tijdrekening.
iincinrantnf, f. —(e)t, —e = anagram.
—e = anakoloeth, foutief
f.
gebouwde zin.
= anakoloethie.
-,
$InafolutOle,
anafreon'tiftt = anakreontisch, op de wijze
van Anakreon's lyr. poezie.
= analekta, uitgekozen opitnalaten,
stellen, bloemlezing.
itnate0W, tv. — = analepsis, genezing. i!tnar.
43t. = analeptika, versterkende middelen. anatelYtifit -= analeptisch.
analog', analo'gifrO = analoog, analogisch.
tttalogie', tn.—, —n = analogie
..ga = analogon, iets
itnalogon,
overeenkomstigs.
itticaPfitthet', nt. —en, —en = analphabeet.
—n = analyze, ontleding.
ilnallrfe, tn.
fttv. (0) = analyzeeren.

analptif.
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anbobren.

Cttalfj'tif, m. — = analytiek, ontbindingsleer iftebetang = Knbetreff.
der verstandswerkingen. %nattrtiter, m.
an'betangen, Irbil). (b.) = betreffen; inamicb
analytisch.
anbetangt = wat mij betreft.
= analyticus. analtrtiftt
an'beffen, fc4n). (0.) einen = aanblaffen.
Witant, 1. = Anam.
Anamitisch,
Anamisch.
schikken, passen.
an'bequeinen,
fain). (b.)
ananti'tiftt =
fici) einen r- acbe a. = zich schikken naar iets.
— --= anaemie, bloedarmoede.
ititattlie,
anaemisch, bloedarm.
an'berattinen, fMo. (b.) vaststellen, bepalen
andintira)
ananas.
(een termijn bij v.), beleggen (een vergadering).
— u. naffe
irttaitaL
—, —en = vaststelling,
an'antern, fcbm. (I).) = meren, vastleggen; itit'berauntung,
het bepalen, beleggen.
verankeren.
—e = anapest (,_, —). an'beregett, f(ttu. (I).)
voornoe'men.
9inci4iift,
an'beten, fttn.
aanbidden.
)
attapiiii ttifaj = anapestisch (vers).
—n
=
anaphora,
herhaling
an'betenftert, an'betenluiirbi“ = aanbid%itaspber,
van het beginwoord.
delijk, aanbiddenswaardig. WrilletUttg,
—, —en = aanbidding. ein'beter, m. = aan—, —0 = anarchie.
%mirag e',
bidder.
anarAlfd, anaraWftifd) = anarchistisch.
nt. —en, —en = anarchist
itit'betraitt ob. an'betreff: in 9I. biefer
acbe = aangaande deze zaak, wat deze zaak
an'argern, fain). (b.): fcb babe min eine Rranf,
ik heb me ziek geergerd.
betreft.
beit angeiirgert
anaftetiftt anastatisch, sappen afleidend; an'betreffen, ft. (lj.) = anbelangen.
anartatifcbe ¶ructerei = anastatische drukkerij, an'betteln, fcbtn. (b.) einen = iemand (om jets)
bedelen.
oni van gravures e. d. afdrukken te krijgen.
ititiiftOefie, = anaesthezie, gevoelloos- ifits bettlim, to. —, —en = aanbidding.
heid. attaftin'tifd) = anaesthetisch, gevoel- ait'betttnOtoiirbig
anbeten,e, 114 iirbig.
an'biegen, ft. (lj.) = buigen naar, aanbuigen;
loosmakend, verdoovend.
aanhechten.
--e;
ffttat4eltia,
1.
f.
aanhechting.
u. —ta = anathema, banvloek.
ifit'biegung,
anathemati- an'bietett, ft. (l.) = aanbieden, een offerte
anatbentatifie'ren, fcbin. (b.)
doen; het eerste bod doen (op een verkooping);
zeeren, vervloeken, in den ban doen.
an'atinen, fcbin. (b.) = beademen, ademen op met bietet an? = wie biedt er geld voor?
= die het eerst biedt,
of tegen, aanademen.
eerste bieder. antbietunn, tn. —, —en =
1tnatom', m. —en, —en = anatoom.
anatomie.
aanbieding, aanbod.
itnatontte', tn. —, —n
an'bitben, fcbtn. (b.) einem ctn.= jets aan iem.
(b.) = anatomizeeren.
anaturnie'rett,
— = anatoom, anatomaken, 't hem geven, iem. daarvan voorzien:
ituato'inifer, m.
431)iibi0 bilbete Vibe, %1Mobren an = gaf
micus. artatolniftly = anatomisch.
Midas ezelsooren.
attatontiff, In. —en, —en = anatomist.
fcbm. (b.) = aanlokken, azen; begin- an'binbeit, ft. (b.) = vastbinden, aanbinden;
vastleggen, meren (een schip); einen (mit Cu,
nen te etsen.
(lj.) einen = iem. toelonken, men u. f. MO a. = iem. (bloemen enz.) schenken,
an'dugetn,
cadeau doen; (bet) einem einen Zliren a. =
oogjes ge\ en.
aanbakken.
schulden, een beer bij iem. Timken; mit einem
an'bacren, ftni. U. ft. (f.)
an'batmen, (I;.) etin. = den weg bereiden a. met iem. in twist geraken, met iem. beginnen, ruzie maken; furs angebunben= kort
voor, den weg banen voor (verbeteringen e. d.).
ani ballen fic4, fcbtu. (l.) = zich tot een bal aangebonden, kort van stof.
= het aanbijten, beet: het ontsamenvoegen.
an'bannen, fcbtn. (b.) vasttooveren ; an eine bijten; voorproefje; aas, lokaas.
= zwart maken (met
Sarbe wie angebannt fein = aan jets als vast- an'btafen, fcWil.
rook, roet enz.).
getooverd zijn.
ans banbein ob. atfbiintieln, fdpn. (1.) (mit an'bfaten, ft. (b.) = aanblazen, aanwakkeren;
blazen (op een blaasinstrument), beginnen
einem) _ (met iem.) aanleggen, beginnen
(v rijerij).
te blazen, blazende laten hooren of aankondigen.
m. = aanbouw, cultuur, ontginning;
bijbouw, bijgebouw; vestiging (op nieuwen an'biatten, fcbio. (b.) = aaneenvoegen, aanelkaar klampen.
grond).
ait'bauett, fcbtn. (b.) = aan- of bijbouwen; an'biiiuen, fcbro. (b.) = blauwachtig maken.
aanbouwen, verbouwen; ontginnen; fist) a. ----- an'bleaen, fcbto. (1.) einen = iem. de tanden
laten zien.
zich vestigen.
— = planter, kweeker; %WNW, m. = aanblik, oogopslag, gezicht;
iin'batter, 0/.
auf ben erften
= op het eerste gezicht,
ontginner; kolonist.
an'bifeblen, Tito). (ti.) bevelen, gelasten; met den eersten oogopslag; bei biefetn
=
op dit gezicht.
aanbevelen, recommandeeren; rid) etin. anbe,
fobten fein taffen = iets ter harte nemen.
atfbliden, fcW-n. (b:) = aanblikken, aanzien,
aankijken.
aanbegin, begin; bon
=
ittfbenitin, m.
van den aancang (der tijden) af.
an`blimettt ob. an'bfin3en, fMn. (f).) einen =
an'beliatten, ft. (b.) = aanhouden (niet uitdoen). knipoogend aanzien; knipoogjes geven.
fcbtv. (b.) = met flikkerende oogen
anbei' = hierbij, ingesloten, nevensgaand,
aankij ken.
bijgaand; a. bie berlangten Oilcber = hierbij
de verlangde boeken.
an'bibren, fMn. (1.) einen = iemand aanatebeitett, ft. (b.) = aanbijten, bijten in of aan ; bulken.
toehappen; bijten (aan het aas); ontbijten(na an'bOren, fcbtn. (b.) aanboren, beginnen
te boren; einen suer(a.= een bron aanboren;
het vasten); sum om er in te bijten, om
ein act f3 a. = een vat opsteken; einen (um
te zoenen.

anbotAen.
Oetb a. = iem. (om geld) te leen vragen;
einen mit etto. a. = aanhouden, trachten iem.
voor een zaak te winnen, polsen, vervolgen,
zeuren.
an'botaett, fcbto. (b.) = vastpinnen, vastpluggen, met bouten of pennen vastmaken.
an'borbett, fcbtn. (b.) = enteren, aan boord
klampen.
iin'bot, zie Vingebot.
an'braffen, fcbto. (b.) = aanbrassen.
an'braten, ft. (b. u 1.) = even (laten) Braden.
an'briittnen, fcbto. (f.) = bruinen, bruin
worden; a., (b.) = bruinen, bruin maken.
awbraufen, fcbto. (f.) = aanbruisen.
an'brec4en, ft. (b.) = aanbreken, aansnijden,
beginnen aan; a., (f.)= aanbreken, beginnen,
komen; ein angebrocbener %acbmittag = een
aangebroken achtermiddag.
an'brennen, unr (0.)=op-,aansteken; a., (f.)=
vuur N atten, ontbranden; aanbranden; ange,
branntriecben, fcbmecten = aangebrand ruiken,
smaken.
an'brinnett, unr. (b,) = aanbrengen, plaatsen;
te pas brengen; verklikken, aangeven; einen
ectiranf in ether Mauer a. = een kast in een
muur aanbrengen, maken; (feine Zocbter)aan
den man brengen; eine arage a. = een klacht
inbrengen of indienen; ein toobt ob. gut ange
bracbt0 Gott = een juist te pas gesproken
woord, een woordje op zijn pas; fad ange
bracbt = misplaatst. Unibringung, tn. — =
plaatsing, het aanbrengen, verklikken.
Sn'bringer, m. = aanbrenger, verklikker,
aanklager.
Sn'brut4, m. = het openen (van een mijn);
het aanbreken, beginnen, begin (van den dag
bijv.: bet K. b0 Zage0; begin van bederf.
an'brii(tig = bedorven, aangestoken, rot.
atebriitijinfeit, to. — = bederf, verrotting,
rotheid.
an'briibett, fcbto. (b.) = met beet water begieten.
an'briiffett, fcbto. (b.) einen = aanbrullen, toeof aansnauwen.
an'bruntinett, fcbto (Ij.) einen = brommen
tegen, op iem., iem. beknorren.
an'briiten, fcbto. (b.) = beginnen te broeden;
ein angebriltet0 ei = een vuil ei.
aWbuntfett, fcbto. (ti.) = aanbonsen.
iintbo'bi4, iv. —, —, zie %n f cb o b e.
Sneiettnitiit', in. —, —en = ancienniteit.
Sn'badft, to. —, —en = vrome aandacht,
eerbied, godsdienstige stemming, het in zich
gekeerd zijn, devotie, vroomheid; gebed;
feine 9t batten ob. berricbten = zijn gebed
doen.
itttbdeOteter, to. — = schijnvroomheid, huichelarij, kwezelarij, bigotterie.
an'biiditeitt, fcbto. (b.) = den vrome spelen
of uithangen, kwezelen.
an'bdriftin = vroom. in zich gekeerd,devoot;
oplettend.
itn'bdc4tIer, m. --, — = kwezelaar, schijnvrome.
itn'bacft4butt, 1. = gebedeboek, godsdienstig handboek. an'bacbt0404 = oneerbiedig,
ongodvruchtig. littime4t4iibung, to. = godsdienstoefening, vrome oefening.
an'bacift4boll = anbactitig.
Snbaliffien, f. = Andaluzie. itnbaliffier, m.,
=in, to. = Andaluzier, Andaluzische.
anbalttlifc0 = Andaluzisch.
anban'te — andante. Snban'te, f. —,?,, --- =
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't andante. anbanti'no = andantino. Qinbatt,
ti'no, f. ---, --- = 't andantino.
atebauern, 1(03. (0.) = voortduren, aanhouden.
tin'ben, 431. = Andes.
I. att'bentett, unr. (b.) = aandenken, denken
over; bent' einmat an! = denk eensaan! bent
mat einer an! = stel je eens voor!

II. ifWbettrett, f. --, — = herinnering, aandenken, gedachtenis, heugenis; aandenken,
souvenir, gedachtenis; aunt 9i. an bide Zat =
ter herinnering aan deze daad; in frifcbem K.
fein, ftebn; ob. ...baben = noch versch in 't ge,
heugen liggen, hebben; feligen, grorreidyn
Vinbenfen = zaliger, roemrijker gedachtenis.
an'ber = ander; am anbern Zage = (op) den
anderen dag; einmat fiber bc0 anb(e)re =
telkens weer, herhaaldelijk; eitter urn ben
anbern = om den anderen, beurt om beurt;
einen Zag urn ben anbern = om den anderen
dag; er macbt eine Zununbeit fiber bie anb(e)re
= hij doet de eene domheid voor, de andere
na; miter anberm ob. unter anbern = onder
andere; ettoc0 anb(e)r0 = lets anders; bon
jemanb attber, bon etto. anber(e)m reben =
van iem., van iets anders spreken; ein g ind
anb(e)re gerecbnet = door elkaar gerekend;
artb(e)rer Knficbt ob. anbern Caine tuerben =
van meening veranderen; ficb einen anbern
befinnen = zich be g innen, zich bedenken; auf
ber anbern Seite = a nbrerf eitL
iin'berbar = veranderlijk, te veranderen.
enberel, to. —, —en =,nuttelooze,herhaalde
verandering.
atfb(e)rerfeit4 = van den anderen kant, anderdeels, anderzijds.
Sn'bergefeWifterfittb, f. = neef in den
tweeden graad.
ans bertel = van een andere soort.
aWberntat: efn a. = een anderen keer.
an'bern, fcbto. (b.) = veranderen, anders
maken, vermaken; idj faun 0 nicbt ii. = ik
kan er niets aan doen; bad iinbert bie Sacbe=
dat verandert de zaak; gefcbebene Zinge finb
nicbt au a. = gedane zaken nemen geen keer;
feine Religion, fefne 9Inficbt ti. = van godsdienst, van meening veranderen; ba& iinbert
nicbt an ber Su* = dat verandert niets
aan de zaak; fir4 6. = veranderen, anders
worden; ba, Getter einbert fit = verandert;
er bat ficb febr geiinbert = hij is erg veranderd; 0 Int ficb baran nicbt ntebr a. =
daar is niets meer aan te veranderen, tedoen.
an'bernfaft4 = anders, in het andere geval.
an'berntell4 = anderdeels, anderzijds.
ans ber4 = anders, op een andere wijze, verschillend; ficb a. befinnen = van meening
veranderen, zich bedenken; a. at4 = anders dan
(of als) ; niemanb a. = niem. anders; irgenbtoo
a. = ergens anders, elders ; 0 tuirb nod) Rana
a. fommen = het zal nog wel anders worden;
toenn a. ob. too a. = ten minste als, mits.
an'bericbenfenb = andersdenkend.

an'berfeit4 = a n brerfeiM an'ber4tuo =
ergens anders, elders; atfber4tbober = ergens anders vandaan, van elders; an'bea:
Whitt = ergens anders of elders (heen).
an'bertimlb = anderhalf; anbertbatb Etunben
(ook: anbertbalbe Stunbe) = 11/2 uur.
anbertbat'big = (in verhouding van) 1 :11/2.
fin'berunn, to. —, —en = verandering, wijziging. finberunn4borfeblag, fit. = wijzigingsvoorstel, amendement.

anbertuartim
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ans bertoartig, an'berfoar0, an l bertocitig =
ander, verder; elders; ergens anders.

an'benten, fcblv. (b.) = aanduiden, aanstippen ;
te verstaan geven; aanwijzen; voorspellen,
aankondigen; einem eat). (gericbtticb)a. = iem.
iets aanzeggen, beteekenen.
Un'beutung, Iv. = aanduiding, aanwijzing;
toespeling; aankondiging, voorspelling; aanzegging.
an'bentunOtucife = bij wijze van toespeling,
in 't voorbijgaan.
an'biajten, fcbtv. (b.) einem ettu. = iem. iets
toedichten, aanwrijven, toeschrijven.
an'birntung, to. = toedichting, aanwrijving,
aantijging.
an'bienern, fcbtv. (b.) einen a. = iem. met een
buiging aanspreken.
an'bonnern, (u.) einen = iem. met
donderende stem aanspreken; aanbulderen;
er ftanb ivie angebonnert ba = hij stond als
door den bliksem getroffen.
Unborn, tn. = malrove.
ans borren, fcbtv. (b.) = aan (iets) vastdrogen.
an'brang, tn. = aandrang, drang; toevloed,
menigte.
anbre'aL m. = Andreas, Andries, Dries.
bre'aareu3 = St.-Andrieskruis. ifnbre'a=
orben, m. = Orde van St. Andreas.
an'brettfeln, fct)tv. (b.) = aandraaien (op de
draaibank); feine kleiber fiten ibm tvie anger
brecbfett = zijn kleeren zitten (hem) als aan
't lijf gegoten, geschilderd.
an'brefien, fcbto. (b.) = aandraaien; einem
eine %ale a. = iem. bij den neus hebben, een
loer draaien, voor den gek houden; ook
anbrecbfeln.
an'breiMen, ft. (lj.) = beginnen te dorschen.
ani bringen, ft. (1.) = aandringen, dringend
naderen; auf ben geittb a. = op den viand
aan- of indringen.
an'bringlicf) = emit. u. aufbringlicb.
an'broben, fcbtv. (b.) einem ettv. = iem. met
lets dreigen.
an'brofilyng, Iv. = bedreiging.
anbrolneba, tv. = Andromeda (persoon en
sterrebeeld).
an'briirfen, fcbtv. (tj.) = aandrukken, aanduwen.
an'buften, fcbtv. (b) einen = toegeuren.
anci'be tv. — = Aeneide, lied van Aeneas.
an'elfern, fcblv. (b.) = aanmoedigen, aanwakkeren, aanvuren.
an'eiferung, tv. = aanmoediging.
an'etipten, fcbtv. (tj.) einem ettve, = iem. iets
eigen maken, in eigendom bezorgen; fief) a. =-zich eigen maken, zich toeeigenen.
—, —en = het toeeigenen,
an'elanung,
eigen maken, toeeigening.
aneinan'ber = aaneen, samen ; aan elkander;
a. fleben = aaneenkleven of -plakken; a.
grensen = aan elkaar grenzen.
= samenvoeging.
ftneinan'berfiigung,
ancinan'berbiingenb = samenhangend.
—n = anecdote.
anefbo'te, tv.
anefbolenartig ob. :aft = anecdoteachtig.
anecdotejager.
anefboleniiiger, m.
an'efelu, Td)to. (b.) = afkeer wekken, inboezemen; doen walgen; bad efett mid) an =
daar heb ik een hekel aan, daar walg ik van.
1tnemo i gralAy, tn., :meter, f. = anemo graaf,
-meter (windteekentoestel, windmeter).
—n = anemoon.
Unemo'ne, tv.
—e = anemoskoop,
anentoffop', 1.
anemometer.

linfang.

= aanbevelen, recoman'entlgebten, ft.
mandeeren.
iin' empfetjtung, in. = aanbeveling, reclame.
an'erben, fcbtv. (f.) = bij overerving geworden,
ten deel vallen; aangeboren zijn; angeerbte
V3orurteile = overgeerfde of aangeboren vooroordeelen; bad ift iljnt angeerbt = dat is hem
van nature eigen, heeft hij van zijn ouders;
a., (b.) = doen overerven, bij overerving geven.
I. an'erbieten fief), ft. (tj.) = zich aanbieden,
zich bereid verklaren.
an'erbietung, tv. —,
II. an'erbieten, 1.
—en = aanbod, aanbieding, offerte; einem ein
W. macben = iem. een offerte, aanbod doen.

an'erfannt = erkend, welbekend. an'erfann=
terinafgn (zooals) algemeen erkend (wordt).
an'erfennbar = te erkennen, toe te geven.
an'erfentten, unr. (tj.) = erkennen; toegeven;
gefetlicb a. = legitimeeren, wettig erkennen;
nicbt a. = verloochenen; ba y llerbienft a. =
de verdienste erkennen, waardeeren.
an'erfennenb = erkentelij k ; waardeerend.
an'erfennetOtocrt = prijzenswaardig.
itn'erfenntniL tv. u. f. = erkenning.
an'erfennung, tv. =erkenning; waardeering.
itnerolV, f. —e(?,) —e; anerolbsbarontester,
1. = aneroide-barometer.
an'erfc4affen, ft. (f).) = geboren doen worden
met; einem ettu. a. = iem. iets bij de geboorte,
bij het scheppen schenken; bad ift Om a. =
aangeschapen, aangeboren.
an'erieugen, icOm. (Ij.) einem ettu. = in iem.
iets doen ontstaan.
an'erge4en, it. (tj.) = door de opvoeding
schenken; bad ift ifjm aneraogen = daar is
hij in opgevoed.
anemic', tu. — = zenuwzwakte.
—ta u. „men = aneuaneurtWnta,
rysma, slagadergezwel.
an'fiitlyItt, rant). (b.) = aanwaaieren.
an'fadyn, fcbtu. (b.) = aanblazen; aanwakkeren,
aanstoken, aanvuren.
an'fabein, 1cttv. (b.) = aanrijgen ; ein Oef.1)riiob
a. = een gesprek aanknoopen, beginnen, aan
den gang maken, een boom opzetten.
an'fatobar = aanvoerbaar; (van een kust)
toegankelijk, genaakbaar.
an'fa4ren, ft. (ti.) (goederen) aanrijden,
aanvoeren; einen a. = aansnauwen, toesnauwen, barsch toespreken, uit.varen tegen; a.,
(f.) = aankomen, komen aanrijden of aanvaren ;
geven ob. an etru. a. = tegen iets aanrijden
of aanvaren; bie V3ergiverfer fabren an = gaan
in de mijn.
II. fftefabren, 1. = het aanvoeren; aansnauwen, uitvaren.
itiffelOefebacipt, nt. = ingang (van een mijn).
illefOrt, iv. = aankomst, nadering; het binnengaan (in de mijn), neerdalen,
= val (tegen jets); aanval, schok;
etiffall,
erfgoed, 'ttoevallen (van een erfenis), 't erven ;
het neerstrijken (van vogels op jets).
an'failen, ft. (b.) = aanvallen, bestormen,
overvallen, aanranden, aantasten; a., (1.) =
ten deel vallen, toevallen.
toekomend, ten deel vallend;
ten deel gevallen].
tin'fang, m. —e0), ..fiirtge= aanvang, begin;
=
int W. ob. 3u VI. = in 't begin; ban a
van 't begin af; born bi?, turn tube = van
begin tot einde; Vt. rcaanuar = in het begin
van Januari; ben Vt. ntacben = een begin
maken , den eersten etap doen; feinen

anfangen.

anfitbrung.
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ittffenerting, iv. = aanvuring, aanwakkering,

attifangen, ft. (ii.) = aanvangen, beginnen,

an'ffattinten, fcbtn. (b.) = branden (aan de

nebmen = beginnen, ontstaan; (trier
fcbtver = alle begin is moeilijk.

aanleggen, ondernemen; e fiingt an mu regnen
het begint te regenen; ivieber bon born a. =
van voren af, op nieuw beginnen; er fing
hij begon met te...;
bantit an, baf er
bon $olitif a. = er pelittek beginnen, gaan
spreken; ein Oefclift a. = een zaak beginnen,
oprichten; ben B'elb3ug a. = den veldtocht
openen; e?, ungeicbicrt
= het onhandig aanleggen, aanpakken; icb Weil; nicbt,
icb a.
foil = ik weet niet, wat ik moet doen, beginnen;
foff lcl mit an beat Oefbe a.? =
wat moet ik met al dat geld uitvoeren?efft
nicbt mit ibm anaufangen
er is niets met
hem te beginnen, te doen, uit te richten;
Slrieg a.
ruzie, twist, oorlog
etreft,
beginnen, gaan maken.
= beginner. beginneffnifiinger, m.
ling, eerstbeginnende, leerling.
att'fiittalici) = aanvankelijk, oorspronkelijk,
eerst, in 't eerst, in 't begin.
an'fant0 = eerst, in 't begin; greicb a. =
van het (eerste) begin af.
= beginletter; grof3er
'In'fattObustftabe,
= hoofdletter. tlit'faucOgefittuinbinfeit,
iv. = beginsnelheid. itiffattOariinbe, lat. -=beginselen. itit'fattOfaif, in: Gebalt im
aanvangs-, beginsalaris. itit'fantiNcile, iv. =
eerste regel.
veiven, schilderen;
attifiirGen, fcbiv. (1).)
kleuren (wijn enz. en ook fig.).
ans faffen, fatty . (b.) = aanvatten, aanpakken,
aangrijpen; a. belfen ob. mit a. = een handje
helpen; ein Scbauber faf3t micb an = een hutvering overvalt mij.
an'fauten, fcbtx.). (f.) = gaan rotten, aansteken;
angefattite?, iDbft = aangestoken fruit.
an'feri)tbar = betwistbaar, ongeldig, nietig.
aanvallen, betwisten,
an'fect)ten, ft. (b.)
opkomen tegen (een testament bijv.), bestrijden (een meening bij y .); verontrusten,
bekommeren: tva?, ficbt bicb an? = wat scheelt
je? wat wil je toch? id) laffe mid) ba y nicbt
a. = ik laat mij daardoor niet verontrusten,
dat laat mij koud.
/fitlerfitung, Iv. —, —en beArijding, betwisting; verzoeking, aanvechting. anifett=
tuttOberecijtiat = (in rechten) gerechtigd
om iets te betwisten, tegen iets op te
komen.
an'feifen, fcbtv. (fj.) = aanvijlen, beginnen te
vijlen.
tuffeinbeit, fatt y . (b.) einen --= vervo]gen,
vijandig behandelen.
itiffeinbutta, to. —, —en = vijandelijkheid,
kwaadwillige behandeling.
an'fertiaen, fcbtv. (b.) = vervaardigen, maken.
samenstellen, fabriceeren.
Sn'tertinung, iv. — = vervaardiging, bereiding, samenstelling.
anIcffeitt, fatty . (1.) = boeien, in de boeien
sluiten; a. an (mit Wff.) = vastklinken aan.
aiffetten, fatty . (ti.) = met vet besmeren,
smeren.
bevochten, bevochattlettitten, fcbiro. (fj.)
tigen, nat maken.
— = bevochter.
ettefencijiter, m.
—, —en = bevocht(ig)ing.
feuriftung,
an'fettern, (fj.) aanstoken, opstoken
(een fornuis bij v.) ; aanvuren, aanwakkeren,
aanstoken, aanhitsen, aanmoedigen.

aanhitsing.
oppervlakte); doen ontvlammen:

an'ffattern, fcfnn. (f.) = aanvladderen.
aanvlechten, vlechtend
an'fieditett, ft. (b.)
samenvoegen.

an'flefjett, fcbiv. (b.) einen = iem. smeeken,
bidden; einen um etiv. = iem. om iets
smeeken, iets van iem. afsmeeken, inroepen.
itifflietptng, iv. —, —en = smeeking, aanroeping.
an'ffetfcriett, ftbiv. (b.) einen = aangrijnzen;
de tanden laten zien.
an'tficrett, fcbtv. (b.) = aanlappen.
atilt-10am, ft. (f.) = aanvliegen, komen aanvliegen; an ettv. a. = vliegen aan of tegen
iets; e?, ftiegt ibm atte?, an = alles waait
hem aan.
aniffiefien, ft. (f.) = aanvloeien, aanstroomen.
attlafpn, fcbiu.(1).)=-- aanvlotten (hout bijv.);
aanslibben, aanspoelen.
—, —en = het aanvlotten;
itnitaffuna,
aanslibbing, aanspoeling.
vlucht, plotselinge opstijging;
m.
zweem, waas, aanvechting.
attliutett, fcbtv. (f.) = aangolven.
stn forberunn, = vordering, eisch, aanspraak; bobe Wnforberungen an einen fteffen=
hooge eischen aan iem. stellen.
an'fortnen, frbiv. (b.) = (een hoed) op den
(hoed)vorm zetten, trekken.
Wns frage, iv. = aanvraag, navraag, onderzoek,
interpellatie ; bei einen ivegen einer t actte W.
tun ob. batten = iem. omtrent een zaak om
inlichting vragen; eine W. an bie glegierung
ftelten = een interpellatie tot de regeering
richten; de regeering interpelleeren.
attiragett, icbith (b.) bet einem nacb (megen)
einer ob. um eine Sadie = iem. naar iets
vragen, zich tot remand om inlichting omtrent
lets wenden.
an'freffen, ft. (b.) = beknagen, vreten aan;
invreten.
an'frieren, ft. (f.) = aan (iets) vast vriezen.
atilt:lir:Oen, Irbil). (1.) = ververschen; bevochtigen; opfrisschen (de herinneringen aan...).
itiffrirdier, in. = ververscher.
koelvat, koelketel.
/(ttifrifrijneficifb
verversching; aanwakkeitus frifrijung, ta.
ring.
huiverig maken.
an'fraftein, fitiv. (b.)
an'fiinen, fcipro. (b.) = aanvoegen, voegen aan;
aanhechten.
itiffilanttn, in. = aanvoeging, aanvechting.
fcbtv. (17 .) = voelen, bevoelen, betasten; eittem etle. a. = iets aan iem. voelen;
flibit fici) raub, iveicb an = iets is ruw,
zacht op het gevoel.
het aanvoelen, betasten.
itiffiiittung, Ia.
—, —en ='t aanvoeren, aanbrengen; de aanvoer.
voeren, leiden, aananliittren, fcbtu. (b.)
voeren ; aanbrengen, aanvoeren; ate Orunb a.
als reden opgeven, aanvoeren; [einen our
Xugettb a. deugd grootbrengen, opvoeden]; — bedriegen, beetnemen; fiat a.
laffen = er in loopen ; — aanhalen, citeeren;
einen alt Oelfplet a. = iem. tot (als) voorbeeld
stellen.
m. = aanvoerder, leider, bevelhebber, chef.
ittt'fiitirung,11).= aanvoering, leiding, directie,
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etngefiebt.

dokter; ein angebenber 9Niincb = een novitius;
bevel; voor-den-gek-houderij, bedriegerij ; aanein angebenber Zierzager =iem. die in't begin
haling.
van de veertig, vooraan in de veertig is; ein
Wit'filbrUnt0AelcOeit, 1. = aanhalingsteeken.
anliiilett, Wu. (1.) = aanvullen, vallen, op- angebenber Seemann = aankomend zeeman.
vullen; ficii a. = vol Taken, zich opvullen, itni ne0iinte = Vingebiinge.
ategetiiiren,ifdpv. (1).) = toebehooren, behooren
zich vol proppen.
aan of tot; verwant zijn met.
9/iffiiltitu“, tn. = aanvulling.
atfgebörig = behoorende bij; verwant met;
in.
—,
—
en
=
aanlegplaats.
ittffurt,
itit`gabe, iv. = aangifte, verklaring, opgave; meine Kngebiirigen = mijn verwanten, de
mijnen; mijn menschen, onderhoorigen. itn'=
schets, plan, ontwerp (van een huis); nadj
getiiirigfeit, in. = verwantschap, onderhooreiner K. = volgens zijn zeggen, verklaring.
righeid.
an'gabeht, rcbru. (1.) = aan de vork steken.
rcbin. (ti.) = aanspuwen, aankwijlen ;
rcbin.
(b.)
=
aangapen,
als
een
an'acifern,
an'gaffen,
belasteren.
botmuil staan kijken.
iftt'nertagte(r) = beklaagde.
ittl'aaffer, m. = (aan)gaper, botmuil.
atencfriintelt = aangetast; bon $effiinifttu&
ltn'gaffung, ir. — ,-,-,- aangaperij.
an'tiiiitmen, icbin. (l.) = aan- of toegeeuwen, a. = min of meer met pessimisms besmet.
iv. —, —n; ook In. --, — = scharnier,
Mead,
-gapen.
an'grittnig, (an'iliittgticlyi = mogelijk, doen- hengsel (van een deur); (visch)haak, angel,
hoek, hengel; stift, spil ; angel (van een mes,
lijk; be, ift nicbt a. = dat gaat niet (aan).
att'actiett, ft. (b.) = aangeven; aandoen (kleeren degen enz.) ; stvircben Ziir unb 9t. iteofen =
tusschen twee vuren, in de klem zitten; man
bijv.); aangeven, opgeven (de waarde van
mud ben G inger nicbt atvir*n Ziir unb PI.
lets, waren, zijn naam, den toon, (eig. en fig.);
iterfen = meng je niet in een twist, die je
voorgeven, zeggen; aangeven, aanbrengen,
niet aangaat.
verklikken, beschuldigen, aanklagen ; rein Spiet
a. = zijn spel bekend maken, declareeren; an'oelannen, rcbin. (i.) = aankomen.
ang. = beginnen te geven (in het spel); doen, itit'aelbanb, f. = deur- of vensterhengsel.
uithalen (1Inrinn, bummed Beug); [in betaling ittegetbtei, f. = vischlood.
ittenelb, 1. = handgeld, goodspenning.
geven; voorstellen; aanslaan (van snaren)].
ittegeber, tn. = aangever; maker, uitvinder, an'actegen = aangelegen; rid) ettu. a. rein
larren = zich aan jets gelegen laten liggen,
ontwerper ; aanbrenger, verklikker, aanklager.
itugebereii, hi. —, —en = aanbrengerij, ver- zich lets ter harte nemen, zich voor lets
interesseeren.
klikkerij.
Witi nelegettlicit, ID. = aangelegenheid, zaak;
att'neberifst = vindingrijk; klikachtig.
it fotnate in inicbtigen 9Ingefegenbeiten= voor
Stfgebetete(r) = aangebedene.
ftn'neblitbe, 1. = geschenk, verjaargeschenk. gewichtige zaken.
millet/11M = zoogenaamd, gewaand, vermeend; an`gelenentliri) = dringend, belangstellend,
innig; an'gelegentlir4ft = zeer dringend.
naar men zegt.
atrgeboren = aangeboren, van nature eigen, Witale)ter, m. --, — = hengelaar.
an'neffiirmig = haak- of hoekvormig.
ingeschapen.
ittt'getiot, f. = eerste bod; aanbod; lt. unb iingelita, tn.= Angelica, Engel; engelwortel,
angelica.
Watfrage = vraag en aanbod.
an'gebrarbt = aangebracht ; geschikt, op zijn Witi nerfeitte, in. = hengel- of vischsnoer, lijn.
aitt'netit, 431. = Angelen.
I.
gepast,
pasplaats. an'oebracliterrnaten =
II. ans getn, fcbtn. (b.) = hengelen (eig. en fig.).
send.
aifgebeitieu, ft. (b.) einem = ten deel vallen; ategetoben, fcbtn. (b.) plechtig beloven.
einem etin. a. farren=iem. lets toestaan, gun- ittt'netkifnutO, f., Wn'nefobung, in. = gelofte,
plechtige belofte.
nen, sehenken.
attigetpunft, m. = aspunt.
an'gcbettien = 9Inbenfen.
itlfgefrute, in. = hengelroede, hengel.
an'genangett (anneben).
etn'nelfattfe, m. = Angelsaks.
an'aegoffen (angieten).
Sn'ilehiinge, 1. = hanger, hangend sieraad; ait'netriittilfrO = Angelsaksisch.
Sn'netfc4ttur, tn. = 9Ingefteine.
hangpenning, amulet.
itni geffterit, In. = poolster.
an'aefteitert = aangeschoten, dronken.
att'neh(e)n, unr. (b.) = zich wenden tot, zich itit'nefu4, f. = Angelus.
vervoegen bij, naderen; aangaan, betreffen, an'geitbeit = wagenwijd; bie Ziir ftebt a.
offen = wagenwijd open.
interesseeren; [aanvallen; ondernemen, wagers;
komen over]; einen mit t8itten a. = iem. lets an'aenteffen = passend, geschikt, gepast;
beantwoordend
(aan), evenredig (met) : reinem
verzoeken; einen um etiv. a. = om lets ver9./fter a. = strookende met zijn leeftijd. an':
zoeken; NO gebt mid) nicb0 an = dat raakt
neuteffert4eit, iv. = geschiktheid, gepastheid;
mij niet, daar heb ik niets mee te maken; a.,
evenredigheid.
(1.) = aankomen; angegangen foramen = komen
(aan)loopen; aangaan, beginnen; kunnen, alfgettehnt = aangenaam, lief; (handelst.)
Zabaf angenebmer = tabak meer gewild.
mogelijk of geoorloofd zijn, gaan; aan(gaan)
kunnen; aangaan, beginnen te branden; be- an'nenontmen = aangenomen, gesteld.
derven, aangetast worden, [gelukken]; ba?, ittt'ger, nt. —?,, — = weide, grasland, grasveld.
a onaert, bie Scbute gebt an = begint; ba?, gent an'neriffen = dronken, aangeschoten.
nicbt an = dat kan niet, dat gaat niet; ba d att'neidufelt = aangeschoten.
teDIA tetU nicbt a. = wil niet branden; bad gebt an'oefetmt = aangezien, daar; gezien, voornaam, geacht, aanzienlijk; a. rein = in aanzien
an = dat gaat nog al; angegangene?,
staan.
afeticb = bedorven vleesch.
an'aebeitb = aangaand, betreffend; beginnend, an'tlefeffen = gevestigd, gezeten.
aankomend: ein angebenber 91r6t = jong itit'aefirnt, r. —(e0, —e = aangezicht, gelaat
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gezicht; het zien, gezicht, aanblik; einen bon
iem. van gezicht, van aanzien
fennen
kennen.
an'gefictit (mit (den.) = in het gezicht (van),
in tegenwoordigheid (van), ten aanschouwe
(van), ten aanzien (van), v6Or.
aangeerfd.
an'Reftainnit
iln'Reftelfte(r) = employe, bediende.
an' fj eftrengt = ingespannen, vermoeiend,
zwaar.
ani getrunfen = aangeschoten, dronken.
— = rand of strook van
ittegetnenbe, f.
den akker, waar bij 't ploegen wordt omgekeerd.
an'geniiitmen, fcbtu. (lj.) einem ettn. = iem.
iets aanwennen.
= gewoonte; iibte
=
itit' nehiambeit,
hebbelijkheid.
= het wennen aan; geilinigetuiAnnng,
woonte.
ategiefien, ft. (b.) = gieten aan of tegen;
begieten, bevochtigen; aaneengieten ; tale an=
gegoffen fiten = als aan 't lijf gegoten zitten.
an'gleicrien, ft. (e.) = gelijkmaken, assimileeren.
%wrier, tn. = Vtngeter.
ategtiebern, fcbrn. (b.): ein Zing einem anbern
a. 't eene met 't andere verbinden, bij
't andere voegen.
angtfialtifc1) = Anglikaansch. WitglitanWr.
.. men = anglicanisme.
mud, m.
an'glintinen, ft. (b.) = aanglimmen, ontvonken, aangloeien, aansteken.
angliffie'ren, fcbtn. (lj.) = anglizeeren, kortstaarten (een paard).
.. men = anglicisme.
itngli3WinnO, tn.
itngtotna'ne, m. —n, —n = Anglomaan. Stn=
Anglomanie.
gtomanfe, 11) —, —n
an'gtotfen, fcbtu. (b.) = aangapen met groote
oogen.
fcbtn. (f.) = aangloeien, ontgloeien,
rood gloeiend worden; a., (b.) = rood maken.
= angorakat.
itngo'rafatle,
an'greifbar = aantastbaar.
an'greifen, ft. (t;.) = aantasten, aanpakken,
aanraken, Over 43ect) angreift, befubeIt ficb =
vile met pek omgaat, wordt er mee besmet);
aanvullen, aantasten, aangrijpen (den vijand);
bestrijden (een testament, een meening); beginnen, aanpakken, ondernemen (een zaak);
aanspreken (gelden, een kapitaal); vermoeien,
verzwakken, aangrijpen, aandoen (de oogen,
de borst, het gemoed); einen an, bet bet. ob.
bei feiner Obre a. = iem. in zijn eer aantasten;
einen bei feiner fcbtnacben Seite a. = iem. in
zijn zwak tasten; ettn. beim, ant recbtett Bfbfel
ob. tube a. = iets bij het rechte eind aanpakken; id; fiible mice fair angegriffen =
...zwak; angegriffen aufebett er lijdend
uitzien; fetbft mit a. = zelf de handen aan
het werk slaan; fidj a. = zich aangrijpen,
zich flink inspannen.
an'greifenb = aanvallend; aangrijpend, vermoeiend, veeleischend.
itn'greifer, nt. = aanvaller.
aanvallend, handtastelijk,
an'arefferifM
strijdlustig.
an'gren3en, fcbtn. (b.) an etin. = grenzen aan,
belenden aan.
an'grenaenb = aangrenzend, belendend; naburig.
— — aangelande, nabuur.
%Ittgretmer,
Qin'griff, m. = het betasten; aanval; aantas-
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ting, bestorming; greep, handvat; begin; ettn.
in K. nebmen = iets onder handen nemen,
(een werk) op touw zetten, er mee beginnen.
= aanvalskolonne.
iin'griffnotonne,
an'griff0frien, nt. = aanvallende oorlog.
= stormpas. an'griff0:
iln'griffOttritt,
Wife, tn. = aanvallenderwijze.
an'grinfen, fcbtn. (b.) = aangrijnzen.
an'grun3en, fcbtn. (b.) = aanknorren, toebrommen.
%net, —, Kngfte = angst, vrees, benauwdheid, ongerustheid; in K., in taufenb Kin:Olen
fein = in angst, in duizend vreezen zijn,
duizend angsten uitstaan; mir ift axle uttb
bang = ik ben in angst en vreezen; (angst
fein, tnerben, matt en = bang zijn enz.).
angfftleitommen = door angst beklemd.
vol angst, bang.
angfferffillt
itngffgefii41, f. = gevoel van angst. /(ngft':
gefcbrei, f. = angstgeschreeuw.
iingfrimfe, nt.: (er ift art) a. = (hij is een)
haas, bangerd.
Cincritifieu, fcbm. (b.) = bang of ongerust
maken, beangst maken, vrees aanjagen, verontrusten; ficb fiber, n tt einen, taegen ether
Sacbe 5u robe = zich over iem., of iets
doodelijk ongerust maken.
4ing'ftigung, tn. —, —en = kwelling, ongerustheid, angst.
f. = eenig kind; ziekelijk kind.
iingfrtir0 = angstig, bang, vreesachtig, beangst, benauwd; beschroomd, verlegen; verontrustend,angstig;angstvallig, overnauwgezet.
tingftlicbtelt, —, —en = angst, vrees(achtigheid), ongerustheid, benauwdheid; beschroomdheid, verlegenheid, angstvalligheid.
— = bangerd.
iingft'peter, m.
iingffriibre, tn. = kachelpijp (hooge hoed).
Snaffruf, nt. = angstkreet.
9.Ingfrfebtuelf/, m. = angstzweet.
angstig, angstvol, bang.
an'gurfen, fcbtn. (b.) = aankijken.
an'anrten, fcbm. (b.) = aangorden.
ftn'aufb m. = aangietsel.
an't)aben, unr. (b.) = (kleeren) aanhebben;
einen ettn. a. morten = iem. iets kwalijk nemen,
twistzoeken met iem.; matt fann tent nid0
a. = men heeft geen vat op hem; men kan
hem niets doen.
an'Oacien, fd)tn. (b.)=aanhakken,pikken aan.
an'Often, fcbtn. (b.) = vastzitten aan, vastgehecht zijn aan; ether Sady a. = aankleven.
fcbru. (b.) = aanhaken (vrouw.
handw.).
an'fiafen, fcbM. (ti.) == aanhaken.
haisteren aan.
an't)afftern, fctIn. (b.)
anliaffen, fcbro. (b.) = (de honden) koppelen.
tn'uialt, m. = steun, steunpunt, vasthou,
houvast; rustpoos; halt.
anlyaten, ft. (b.) = houden aan of tegen;
aanhouden (een lief, goederen); tegenhouden
(een paard), stil laten staan (een machine);
(den adem) inhouden; aanhouden (een toon);
einen our 1rbeit a. = iem. aansporen, aanzetten, aandrijven om to werken, ophouden,
stilstaan, (onder 't loopen, rijden enz.) even
sttlhouden; voortduren, aanhouden; bet einem
urn etm. a. = iem. om lets verzoeken; um
ein 9J1iibcben a. = aanzoekldoen om, vragen ; um
ein ttmt a. = najagen, dringend solliciteeren.
an'tiattenb aanhoudend, voortdurend; volhardend.
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m. = houvast, bout, kram.
5Cn'tjal0Ounft, nt. = steunpunt, hechtpunt;
halt; aanknoopingspunt.
aanhameren.
an't)iimmern, fcblv. (b.)
itn'nantl, Vtnbange aanhangsel
(van een geschrift); aanhang, partij, aanhangers.
al-slant:len, ft. (b.) = hanger/. aan, aanhangen,
toegedaan zijn; ein grocer geVer beingt ibm
an = kleeft hem aan.
an'tAnnen, fdpv. (b.) = aanhangen, aan (jets)
doen hangen, vastmaken; einem einen ScbitnO,
einen $roaef3 a. = smaad, een proces aandoen;
ber t ape Me Scbette a. = de kat de bel aandoer', einen eine Sare a. = iem. jets aanpraten, aansmeren; (iets bij een brief, een
uitgang aan een woord) voegen; ficb an eine
Serf on a. = zich aan iem. hechten.
an't)angenb — aanhangend, aanklevend.
itnliiinger, tn. = aanhanger, partijganger.
achtervoegsel.
itn'niingetuagen, m. = aanhangwagen, bijwagen.
aanhangend, bijbehoorend; beim
an't)iingig
ob. bar lleridjt a. = aanhangig.
an'tiiinallit (einem ob. an einen a.) = aanhankelijk, toegedaan, trouw.
aanhankelijkUit'tjattgli^jfeit, to. —,—en
heid, gehechtheid, genegenheid.
`tri'Ijangf el, f. — = aanhangsel, hangmunt, hangend versiersel, charivari. an':
OanOtocife = als aanhangsel, bijwijze van
aanhangsel.
= adorn; aanblazing, aanade2tn'tiaue0,
ming; zweem, waas.
an'bauMen, fdpv. (b.) = ademen, blazen op;
tvie angebaud)t (bon arbett) = zeer dun, als
een waas; bon giittficbent B'euer angebaucbt =
door een goddelijk vuur bezield.
an'tjauen, ft. u. fd)ro. (b.) = beginnen te
houwen, te hakken; Oiiume = merken
(met de bijl).
an'IMufeln, fcbtv. (b.) = op hoopjes leggen.
an'tAufen, fcbtv. (b.) = ophoopen, opeenhoopen,
opstapelen, verzamelen; fief) a. = vermeerderen, zich opstapelen.
itn'fiaufung, tv. = ophooping, opeenstapeling.
an'4etien, ft. (b.) = opheffen naar; [aanheffen,
beginnen].
an'fieften, fcbtv. (b.) = aanhechten, vastmaken,
hechten; aanplakken, aanslaan.
(f.) -=
an'Oeilen, fcbm. (1).)== aaneenheelen;
weer aan elkaar groeien.
beitneit micb bier
an'4einteln, fd)tv. (b.):
ik (ge)voel mid hier als thuis.
an
anbeim'fallen, ft. (f.) = ten deel vallen, toevallen, te beurt vallen.
antnim'qe6en, ft, (0.), anbeinefteffen, fcbto.
(b.) = overlaten: id) ftette Ehnen bie ntfcbei:.
bung anbeim = ik laat de beslissing aan u over.
an'i)eiraten, fcfjm. (t).) = aan- of betrouwen.
fid) a. macben env. 3u tun --- zich
verbinden, zich sterk maken jets te doen.
an'tylfen, ft. (b.) einem etm. = iem. helpen
jets aan to doen, aanitelpen.
an'benten = ani)angen.
[at0er' (anbe'ro) = tot hier, tot nu toe].
an'berrfchen, fcbm. (b.) = aan-, toesnauwen.
an'tjetlen, fcbtn. (b.) einen ,t)irfct) = den bond
loslaten op een hut; aanhitsen (een hond);
ophitsen; opstoken, opruien.
aan- of ophitser, opruier,
9tn't)etKr, m.
—, —en = aanstokebrand. itnbeilerer,
hitsing, opruiing.
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—, —en =
iin'ftetinna,
veinzen jets
an'ficurbeln, fcbtn. (10 fi(t ern,.
to bezitten.
an'inuern, icbtv. (b.) = aanmonsteren, huren.
an'Imen, Icbtv. (b.) = aantooveren.
aanval, de eerste stoot (bij
ittekieb, m.
het schermen).
itn' tjatje, to. = hoogte, heuvel, verhevenheid.
an'twien, fcbto. (b.) = aanhalen, inhalen
(scheepsterm); ophalen, optrekken.
itn'nottan, f. = tros.
fcbtv. (b.) = aanhooren, luisteren
naar; ba4 Idt Cid) a. = dat mag gehoord
worden ; einem ettn. a. = jets aan iem. hooren;
bn Wirt angenebm an = dat is aangenaam (aan) to hooren, dat klinkt mooi.
—, —en = het aanhooren,
itit'Orung,
verhoor.
an't)iipfen, fcbtv. (f.), angebiibft fommen =
komen aanhuppelen.
anhydriet.
iliOnbrit', tn. —(e)4
ltnititt', f. —(e)& = aniline.
itnifin'Ilfabrit, tn.; :farbe, to.; :rot, f. =-anilinellfabriek; -verf; -rood.
anintalifit = animalisch, dierlijk.
animaiitte'reu, fcbtv. (b.) = animalizeeren.
— = animaliteit.
itnimatttiit',
anitnie'ren, fcbtv. (b.) = animeeren.
- ' = ant/lens, boos, opgewonden.
aninto 0
aniutofitiit', 1-v. — = animoziteit.
—e = anijs.
nt.
itnt.S'apfet, m. = anijsappel.
= suikererwten.
itni4'aucter,
itnifett', nt. —(e)&, —e = anizette.
an'iagen, fcbin. (b.)= opjagen; aanjagen, aandrijven; a., (f.) : angeiagt fommen = komen
aanjagen.
an'tor4en, (b.) = in het juk spannen.
ans tiimpten, fcbtv. (b.) gegen etm. = zich aankanten tegen, volhardend tegen jets strijden;
gegen ben eta= a. = tegen den storm op-,
inworstelen.
(b.) = op een kar aanhooren.
an'tarren,
iin'fauf, m. = aankoop; inkoop, koop.
an'faufen, fcbtv. (b.) = aankoopen;
zich ergens vestigen (door
irgenbrno a.
aankoop van grond).
nt. = aankooper, kooper.
m. —n, —n = zalmforel.
I.
nek].
—n, —tt
II. [itn'te,
III. [Mete, m. —n = boter, vet].
— = anker, ankerijzer; ben
Rtn'ter, m.
Vt. tverfen, atttnerfen = het anker werpen
geben, iiegen = voor
of laten vallen; box
anker gaan, liggen; fidj bin W. tegen = voor
anker gaan liggen; ben ob. bie ficbten =
het anker, de ankers lichten ; ben W. einljoten =
het anker binnenhalen; ben W. fappen = het
anker kappen; ben K. fd)tel)pert = op het anker
drijven; ben W. fifcben = naar het anker
visschen; ber faf3t het anker grijpt;
ber K. fpringt atO = het anker gaat los,
gaat door, slipt.
itn'tertiatten, m. = ankerbalk, kraanbalk.
itn'terboje, to. = ankerboei. itn'terboMen,
m. = trekker, landvest, anker (in muren).
anlerfeit = ankervast (v. d. grond).
ankerblad.
itn'terffiene, tv.
an'terfarnfin = ankervormig.
itn'terlifiitterung, to.; :gab, f.; :grunb, tit.=
ankerilkussen (of: -voering); -geld (of: ankerage); -grond.
m.; :tette,
Mfteri0aten, m.;

iinferfrom,
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:freua, 1. = ankerphaak; -spil; -ketting (of
kettingkabel); -kruis.

%ulnae.

anlniiPten, fcbtP. (b.) = aanknoopen (een

gesprek, briefwisseling, onderhandelingen, betrekkingen e. d.); Oefcbeifte mit einem a. =
zaken met iem. gaan doen; an ME) a. =
werpen; voor anker liggen; verankeren.
ergens aanknoopen, iets als uitgangspunt (voor
ifuleriltifat m.; :recljt, f.; =fitutteb, m. = een geprek enz ) nemen..
anker II plaats ; -recht ; -smid.
Wn'iniipfung, tn. —, —en = aanknooping,
ftniferfeti, 1. = kabel.
het aanknoopen: /fiffitittifttnopunft, ai . =
itteferll fpitie, in.; :Range, tn.; :fteite, in. ._- aanknoopingspunt.
ankerliklactw ; -Schacht; -plaats.
an'fnurren, fcbm. (b.) = aanknorren.
/IniferlItau, f.; :tvinbe, tn.; :3eicben, f.; an'fiibern, fcbtu. (b.) = aas aandoen; lokken,
=pit, m. = ankerlitouw (of: kabel); -spil (of:
aanlokken.
windas); -baak (of: boei); -recht.
ans iontinen, ft. (1.) = aankomen, naderen; icb
anlettetn, fcbtn (j.) = met een kettinkje fam fcblecbt an = ik kwam aan het verkeerde
vastmaken.
kantoor; ba tniirbeft bu fcbi3n anfommett = je
auletten, fcbtn. (b.) -= ketenen, aan den ket- zou aan het verkeerde kantoor zijn, je zou
ting leggen; itit an einen a. = zich vastl aan
niet malsch ontvangen worden; ber Zs'unge lit
iem. hechten.
bocb nod) put angefommen = is toch nog goed
tuti fend4eit, Tcbin. (f.): angefeucbt fommen =
terecht gekomen; 0 fommt mir [ob. mid)] bie
komen aanhijgen.
2u ft an .. = de lust bekruipt me ..; 0 fommt
an'fitten, fcbin. (b.) = aanlijmen, samenhechten,
mir fcbtner, reicbt an = het valt mij moeilijk,
lijmen.
licht, het kost me (geen) moeite; auf ettn.,
an'ffaabar = aanklaagbaar, aan te klagen.
auf einen a. = op iets of iem. aankomen,
itteitage, tn. = aanklacht, aangifte; in at. daarvan afhangen; icb laffe e.?, auf Cie a. =
berfeten = in staat van beschuldiging stellen.
ik laat het op U aankomen, aan U over; 0
itnItaaeafte, in. = acte van beschuldiging. fonnut barauf an, 6u tniffen = het is noodig
ifullaaebanf, Yu. = bank der beschuldigden. (het is zaak) te weten ..; 6 fommt barauf an
an'fiagen, faint (tj.) = aanklagen, beschuldi- = het hangt er van af; inenn' barauf anfommt
gen; einen bor Obericbt a. = iem. voor (of: bij)
=-- als het er op aankomt of des noods of als
het gerecht aanklagen, gerechtelijk vervolgen ;
het geval zich voordoet; e.?, foil mir auf en
einen b0 Zieb',Ia1)0 a. = iem. wegens diefstal
Oar Plutben nicbt a. = op een paar gulden
aanklagen.
zal het mij niet aankomen, zal ik niet zien;
itnliagepunft, m. = punt van aanklacht.
icb ha 0 barauf a. laffen = ik zal het daarop
itnititaer,, m. =_-- aanklager, beschuldiger,
wagen; 6 fommt mir bid barauf an bc0 au
klager. anffliinertfri) — beschuldigend.
erfabren = er is mij veel aan gelegen dat te
tu.
=
acte
van
beschuldiging.
itnItaaefstrift,
weten te komen; bet ibm fommt man nicbt
bamit an = je moet bij hem met zoo iets niet
linffiage3uftanb, m: einen in K. berf4en --=
iem. in staat van beschuldiging stellen.
aankomen.
anItammern, fcbtu. (tj.) = aanklampen, aan- ifnliitnntli-no, m. —(e)?, —e = (pas) aangehaken; firl) an (mit Z. ob. at.) a. = zich vastkomene, vreemde.
klemmen aan.
an'fiinuen, unr. (tj.) = aankunnen; gegen einen
a. ---= tegen iem. opkunnen.
itni ftaug, m. = begin van een klank ; klinken;
accoord, samenklank; overeenstemming met anloppetn, fcbtp . (b.) = aankoppelen, aan
iets anders, reminiscentie; VI. finben (bei) =
elkaar binden; koppelen.
weerklank, bijval, goedkeuring, sympathie araratien, Tapp . (b.) = met de klauwen grijvinden of ondervinden, in den smaak vallen.
pen; fief) a. = zich met de klauwen vastan'ffeben, fcblv. (b.) = aanplakken, vastplakken ; grijpen.
aankleven; bief0 2after Relit itjm a. = hij is au f freibelt, Tcbtn. (tj.) = opschrijven (met krijt),
met die ondeugd behept.
aankalken; er ift lief angefreibet = hij zit diep
in de schulden.
an'ffebenb = aanklevend, ingewoiteld.
iin'ileber, nt. = aanplakker.
an'frelfrben, Tapv. (tj.) einen = iem. aankrijan'ffetffen, fcbto (b.) = bespatten, bekladden. schen, aanschreeuwen.
anifielben, fcbtn (tj.) = aankleeden, kleeden. an'freuaen, fcbtn. (1).) = merken (met een
kruis).
anfftetbeAltumer, f. = kleedkamer, toiletkamer. ifteffeibuna, In. = het (aan)kleeden. an'frielten, ft. (f.) = bekruipen; angefrocben
an'ffeitteru, fcbtti. (1).) --,-, (aan)plakken (met fommen = komen aankruipen.
stijfsel).
an'frieRen, fcbtn. (b.) = aankrijgen; einen a.
ettn. au tun = iem. er toe krijgen.
an f fientnten, fcbin. (1).) = aanklemmen.
an'flinaeln, idnu. (1.) = aanbellen, aanschel- auliinbigen, fcbiv. (b.) = aankondigen, bekend
maken; aanzeggen; proclameeren; uitschrijlen; (bij de telefoon) opbellen, opschellen.
an'ffinaen, ft. (b.) = opklinken; overeen- ven; aankondigen, voorspellen, beloven.
stemmen; toeklinken; (bie Wliifer) klinken itnliinbiger, nt. — aankondiger.
(met de gl3zen).
/ini fiiithigung, in. = aankondiging, aanzegging; waarschuwing.
an'ffotifen, fcbtu. (tj.) = (lets) aankloppen,
vastkloppen; aanstampen; bei einem a. = bij ftn'funft, tn. = aankomst, komst.
iem. aankloppen, ook fig.; an bie ob. bet itiir anluppetu, fcbtn. (b.) = aankoppelen (honden);
a. = aan of op de deur kloppen.
einem eine arau a. = iem. een vrouw bezorgen.
anInebein, fann. (b.) = knevelen.
an'fnei0en, fcbtr. (b.) = (vast) knijpen, in itnftitoje, tn. —, —n = gewrichtsstijfheid.
elkaar knijpen; ange fn ei 13 t = dronken, aan- an'tar4ein, an'iaMen, Tcbtu. (tj.) einen = iem.
geschoten.
toe-, aanlachen.
an'thaPfen, fcbtn. (b.) = knoopen, aan (iets) %ulnae, tn. = het aanzeggen; plaatsing (van
knoopen.
geld); aanleg (van een weg, een tuba); stich-

ani ferW = driftig, ontmeerd (van een schip).
anlern, fcbtu. (a.) = ankeren, het anker uit-

itniagefaOitat.
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ting; fonds, kapitaal; plan, ontwerp; aanleg, geschiktheid; het bijgaande, ingeslotene; in ber = ingesloten (in een brief
bijv.); bie Wittagen = het plantsoen; er bat
Kntagen = hij heeft aanleg; er bat 2I. our
aanleg voor de muziek.
Wittrif
belegd kapitaal, fonds.
etttlagerapital, f.
itulaciefoftett, Am. = kosten van aanleg.
an'IaIten, fcbiv. (b.) einen iem. toestamelen.
--n = ainfurt.
Itnlantle, to.
attlaithen, rcinv. (r.)==aanlanden, landen, aan
land gaan of komen; a., (ti.) = aan den wal
brengen.
= landing.
itnilanbung,
aulanaen, fcbi-v. (f.)= aankomen; a., (fj.) =
betreffen, aangaan.
ani tafchett, fcb to. (b.) = (boomen) merken;
(schoenen) van trekkers voorzien.
%Win% m... taffe&, Wire = aanleiding, reden ;
K. au etiv. geven = aanleiding tot iets geven.
attlaffen, ft. (b.) = (een kleed) aanlaten;
(water) inlaten; (een molen) aan den gang
maken ; (metalen) ontladen, frisschen; (de honden) loslaten; einen bart a. = iemand barsch
toespreken; fir4 a. = er uitzien; bie Sacbe
taf3t fit gut an = die zaak belooft iets goeds;
ber Veiaen fait ficb gut an de tarwe belooft
een goeden oogst.
anliifitich (mit (den.) naar aanleiding (van).
ifttlauf, m. = aanloop; aanval, bestorming;
rijzing (van het water); aanloop, druk bezoek;
het begin (van een welving).
anlaufett, ft. (f).) = (een haven, een kust)
aandoen; einen um etin. a. = lastig vallen;
a., (f.) aanloopen, een aanloop nemen; any=
taufen rommen komen aanloopen ; gegen etm.
a. tegen iets aanloopen; gegen eine Stabt
a. = een stad bestormen; abet ob. fcbtimnt
ant. = leelijk te pas komen, er in loopen;
icf bin bei ibin fiber ob. fcbi3n angetaufen =
ik ben er leelijk ingeloopen bij hem of hij
heeft me niet malsch ontvangen; einen a.
tail en = iem. er in laten loopen of afschepen; oploopen, opzwellen; oploopen, grooter
worden (van schulden bijv.); wassen (van het
water); beslaan: bie Scbeiben rinb angetaufen =
zijn beslagen; btau a. taffen = (staal) blauw
laten aanloopen, (een geweer) staalblauw kleuren, (een kling) damasceeren.
= beginletter, beginklank; fin
itn'taut,
= aan het begin (van een woord).
an'Iauten, fcbin. (1.) = (een woord) beginnen.
attlaitten, fcWii. (b.) = luiden, door luiden
het begin (van de kerk, het werk e. d.) aankondigen; aanschellen.
an'tenett, fc IV. (tj.) = (een verband, een geweer, een schip, een tuin, bout op het vuur)
aanleggen; bie Siegel a. = de zegels opdrukken ; Feuer a. = vuur aanleggen, iets in brand
steken; (einen ,tatnb) vastleggen; (kleeren,
een harnas) aandoen, aantrekken ; Zrauer a. =
in den rouw gaan, den rouw aannemen ; (einem
ae ff ern, letten) aandoen ; rein Gelb gut a. =
goed plaatsen; berainaicb = op rente zetten; ((3elb) uitgeven, aanwenden; besteden;
(eine etraf3 e) leggen; (eine ctbrif) oprichten;
(ein aNagaain) beginnen; (ein Oematbe)schetsen; ,f)anb a. = de hand aan 't werk slaan,
aanpakken; (auf einen) op iem. aanleggen,
mikken; auf einen ob. ettv. angelegt baben
= het op iem. of iets gemunt hebben; aftO
aft barauf angelegt micb au reign= alles is er
op aangelegd, berekend, mij te plagen, te

itittnaflung.

tergen, te prikkelen; WO a. = gaan liggen
tegen; zich hechten aan; fid) an ein feinblicbe&
Scbiff a. = een vijandelijk schip aan boord
klampen.
an'teaerittofi, = hangslot.
attlegefteffe, iv. = aanlegplaats.
itnleoung, iv. — = het aanleggen, plaatsen;
ontwerpen; uitzetten, plaatsen (van geld);
oprichting, stichting, aanleg.
itnleben, f., zie 9Infelbe.
an'te4ne-tt, fcbiv. (b.) = aanleunen, leunen aan
of tegen; fig. navolgen; bie iir War angel
tebnt = stond op een kier, was half open;
etiv. an bie Ganb a. = tegen den muur aanzetten; eine ,eere&abteitung febnte ficb an ben
Moraft a. = leunde aan het moeras; ber
2ebrer febnt bad 9leue an bc0 Oefannte an =
laat het nieuwe op het bekende steunen.
—, —en = aanknooping.
ifitifebnutte,
= steunpunt; aanknooitttlebn(e)Ounft,
pingspunt.
itn'telig, —, = leening; eine R.
macben, abrcbtieflen, aufnebmen = een leening
sluiten.
attleintett, fcbtp. (b.) = aanlijmen, lijmen.
anleiten, fcbtt). (b.) = leaden; einen au etiv.
a. = iem. brengen tot iets, iets onderwijzen,
in iets leiding geven.
leiding, onderwijzing; handittEleitutta,
leiding, leiddraad.
attlenten, fcbin. (b.) = aanleeren, zich eigen
maken; onderwijzen, bijbrengen.
I. an'lleaert, ft. (l.) aanliggen (an etiv.:
tegen iets); felt, gtatt, ftraff a. = glad, nauwsluitend zitten (van kleeren); [ter harte gaan,
na aan 't hart liggen, interesseeren; rein Olitof
Heat mir nabe an = zijn geluk ligt mij na aan
't hart]; ficb etta. angetegen rein taffen = zich
aan iets gelegen laten liggen, zich voor iets
interesseeren; [einem um etiv. a. = iem. dringend om iets verzoeken, aanklampen].
II. itn'tiegett, 1. = verzoek, bede, wensch;
ein K. an einen baben, borbringen = een
verzoek aan iem. (te doen) hebben, het blootleggen, kenbaar maken.
aanliggend, naburig; inliggend,
auglicaettb
ingesloten (in een brief bijv.).
an'fortelt, fcbtv. (n.) = aanlokken, lokken; uitlokken; aantrekken.
= aantrekking, verlokking.
ittt'forfatta,
an'Iobent, fittt). (ti.) = opvlammen.
aansoldeeren.
fcbtv. (b.)
an'tilaett, fcbtv. (b.) einen = liegen tegen iem.,
iem. beliegen; einem etiv. a.
iem. iets leugenachtig aantijgen, ten laste leggen.
an'utacH en, fcbiv.(b.)=bevestigen, vastmaken,
maken aan; (vuur) aanmaken; ben Seat a. =
aanmaken, klaar waken; Ralf a. = kalk maken
of beslaan; Vein a. aanlengen; versnijden.
an'ataten, robin. (b.) = verven, schilderen;
aanschilderen.
= marsch, aanmarsch; int fit.
attlitarfc4,
rein = in aantocht zijn.
anInarfrnierett, fcbiv. (f.) = naderen, aanmarcheeren, oprukken.
anIttaigtt fcbm. (f).) = zich aanmatigen, zich
toeschrijven, zich toeeigenen; zich vermeten.
atentateub = aanmatigend, verwaand, vermetel. onbeschaamd.
anima-411*# ateobt = beweerd, aangematigd
recht.
Ritt'ntatung, iv. —, —en = aanmatiging, toeeigening, verwaandheid.

anmiiften.
an'tniiften, fcbtn. (b.) mesten, vetmesten.
anntauern, fcbio. (b.) = vastmetselen; tote
angemauert fteben = als aan den grond genageld staan.
eftfntelbebefiteinigung, to. = verhuisbiljet.
atentelbett, fcbto. (b.) = aanmelden, doen
weten; einen a. = aandienen; einen Scbitier
a. = aangeven, laten inschrijven; ettn. aunt
$atent a. = een patent aanvragen voor jets;
eine csanbeBmarfe a. = een fabrieksmerk
deponeeren.
= verhuisbiljet.
elnintelbefrOeitt,
eln'tnelbung,
aanmelding, aangifte.
eftentelbung0c4eitt, in. = bericht van aankomst (van waren); verhuisbiljet.
an'tnengett, fcbtu. (b.) = aanmengen.
atenterfett, fcbtn. (b.) = aanteekenen, opschrijven, noteeren; opmerken; einem eau. a. =
jets aan iem. zien.
efttinterfung, tn. —, —en = opmerking, aanteekening, noot, nota, kennis;
bon OW.
nebmen nota van lets nemen; Wnmerfungen
5u einem 0ucbe = aanteekeningen bij een boek.
an'tneffen, ft. (tj.) = aanmeten; overeenbrengen, doen overeenstemmen.
an'tnuttern, fcbtn. (ti.) = aanmonsteren.
= aanvalligheid, lieflijkheid, liefetttinUt, ix).
talligheid; bevalligheid, gratie.
an'tnuten, fcbto. (tj.) einen = bekoren, behagen,
aangenaam aandoen; [einem etiv. a. = jets
van iem. voegen].
att'ututia, an'muOttuff = lief(e)lijk, bevallig,
bekoorlijk, gratleus, elegant.
Mena, = Anna.
(vast)spelden.
ansuabein, Irbil). (b.)
attltaaeltt, fcbm. (b.)= (vast)spijkeren, (vast)nagelen; bile angenagett iteben = als aan den
grond genageld.
itifttaqen, fobtu. (tj.) = knagen aan, beknagen.
aannaaien.
anItiiben, fcbtu. (1.)
an'niiftern, fcbm. (tj.) = naderbij brengen;
tilt a. = naderen, naderbij komen ; toenaderen.
anfttiifternb = benaderend, ongeveer, omende-bij, approximatief.
iftt'itiOeruna, to. —, —en = nadering; toenadering.
eftena0eruncOnraben, in. = naderingsloopgraaf.
efnina0erunfOrraft, to. = middelpuntzoekende kracht.
eftenafterunWerfurfi, m. = poging tot toenadering.
atenaOrungfteife = bij benadering.
eftettaOnte, in.
—n aanneming; aanvaarding; toelating; acceptatie; onderstelling;
ontvangst; vgl. annebm en; t3roteft mangeB
W. (tn. W.) = protest van non-acceptatie.
efultabuterteffe, in. (fur 0riefe) = ontvangkantoor.
efttnalen, $1.= annalen. efitnaliff, m. –en,
—en = annalist, annaleschrijver.
= annaten, jaargelden.
itnna' tett,
finn'oitett, 1., etit'ne, in. = Annetje, Antje.
an'ttefmthar = aanneembaar, aannemelijk.
atenefinten, ft. (ti.) = aannemen (een aanbod,
geschenk, betrekking, een kind, een wet, enz.);
eine erbicbaft a. = een nalatenschap aanvaarden; Ternunft a. = rede verstaan; 0e
lucbe, einen a. = ontvangen; (eine Religion)
aannemen of omhelzen; (einen Scbiller) toelaten; (einen 0ebienter) in dienst nemen; eine
:Ualfe an kinb0 Statt a. = als kind aannemen; (einen acal) veronderstellen, aannemen;
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ang en ()lumen = aangenomen, verondersteld ;
Int ficb a. baf; . . . = men mag aannemen,
veronderstellen, dat ...; fit* einer q3erfon ob.
einer Gacbe a. = zich (het lot van) iem. of
jets aantrekken; voor iem. of lets in de bres
springen.
an'ttefintfirf) = aanneembaar, aannemelijk;
redelijk; aangenaam. itiettebntrirbfeit, ia. —,
—en = aannemelijkheid; aangenaamheid, bevalligheid, plezier, genoegen, genot; het aangename.
alen ein ett, febto. (b.) = (over)buigen (naar);
WI) a. = zich neigen (naar of tegen).
amteftle'reit, fitly.. (b.) = annexeeren.
efttneftie'rung,
—en = annexatie.
f.
lUnneg', in.
—e = annexum, aanhangsel.
einnegion', teL —, —en = annexatie.
(b.) = toeknikken.
an'ttidett,
ansnieten, fcbtn. (ti.) = aanklinken.
annthilie'ren, IMO). (b.) = vernietigen, nietig
verklaren.
an'ttiften firk fcbtti. (b.) = zich nestelen aan
of tegen (an einer Taanb 5.0.).
= anno; Wnno ba5umat = in het jaar
nul.
efttnotece (spr.: annUse), iv.
—n = annonce, advertentie.
eftmon'cenbureau, f. = advertentiebureau.
annotteie'ren, fcbtu. (tj.) = annonceeren, adverteeren.
etnituitiit°,
—, —en = annuiteit.
efttnotatitm',
—, —en = annotatie, aanteekening.
annuffie'rett, icbtu. (b.) = annulleeren.
einnuffierann,h).—= annulleering, annullatie.
annunciatenorde
linnunaialenorben, m.
(Ital. orde ter eere van de Annunciatie).
ifito'be,
—n = stroomaanvoerder.
attlibett, fcbio. (f.) = vervelen.
an'iifen, ictm. (fj.) = olien.
cmontal'= anomaal, onregelmatig. ifitontafie,
—n anomalie, afwijking, uitzondering.
artottime = anoniem.
efnonfunitiits, tn. —, —en = anonymiteit.
eftto'nfimuL nt.
.. men u. ..mi = anonymus.
an'orbnen, fcbin. (b.) = regelen, schikken,
inrichten, beschikken; bepalen, vaststellen.
= regelaar, organizator.
ein'ttrbiter,
efiforbnung, = regeling, schikking, inrichting, organizatie, vaststelling, bepaling,
instructie; beschikking; Wnorbnungen treffen
= schikkingen, voorbereidingen maken.
an'organiftt = anorganisch.
anormal' = anormaal, abnormaal.
an'parten, f(tty. (1.) = aanpakken, aangrijpen,
aanvatten.
an'paffen, (1.) = aanpassen; einer ate
ettn. a. = pa .send of geschikt maken voor,
schikken of voegen naar.
—, —en = aanpassing, aceln'tiaffitna,
commodatie.
an'Pfallfett, ictiv. (tj.) = aan palen binden;
opbinden.
anspflanaen, fcbtn. (b.) = aan-, beplanten; culti‘ eeren; uitzaaien; firb a. = zich vestigen.
eftt'Pflanger,
= planter, kolonist.
efuliffattotna,
= aanplanting.
fcb in. (b.) = vastpinnen, oppinnen.
an'Pfliigen, fd)tn. (b.)=beginnen to ploegen;
an ettn. a. = tegen jets aanploegen.
an'Pfropfett, fcfity . (4.)
pnten, aanenten.

anpicOen.
an'Oiritett, fcbtn.

=

.
aanpikken, vastpikken,
bepikken (of -pekken).

atepiden, idol). (1.) = pikken aan.
an'4orien, ftin. (b.) = aankloppen.
an'Oraii,
—(e) = schok, botsing.
an'Oratten, fcbin. (b.) = botsen, aanspringen
(tegen).

anittreifen, ft. (tj.) = aanprijzen, prijzen,
roemen.

an'preffett, fcbtu. (b.) = aanpressen, (aa,n)drukken.

48

MOO.

ittrreiA,

prikkel, opwekking; neiging;

verzoeklng.

an'retAett, fcbtn. (t.) = prikkelen, opwekken,
aanzetten, drijven.

attrenttlefee,

—, --en = praatje, twist-

zoekerij.

an'renttieln,

einen a. = tegen iem.
aanloopen (om twist te zoeken).

an'rettnett, unr. (tj.) (einen) = op iem. aanrennen, aanvallen; a., (f.) = aanrennen; toesnellen; an etin. a. tegen jets aanloopen;

itteprobefabinett, f. = paskamertje.
abet, ftiin a. = leelijk to pas komen.
anitroben, an'Probteren, fcbm. (b.) = (aan-) MerirOte, iv.
aanrecht.
—n
passen.
atfrir4tett, ittn. (b.) = (toe)bereiden, klaar
fttn.
(tj.)
an'infintiett,
einen = geld van iem.
maken (een maal. spijzen); aanrichten, verleenen.
2in'ttuff, m.

opschik, tooi, kleeding.

oorzaken, doen (schade, verwarring e. d.);
ift angericbtet = de tafel is gedekt; ba tjaft

an'Outiett, fcbtn. (b.) = tooien, opschikken.
bu etin. Stone,?, angerfcbtet = daar heb je wat
an'quirten, ittn. (tj.) = met kwik vermengen. moois uitgehaald (uitgevoerd).
an'rantett, fittn. (b.)
vasthechten (met 2titiriebtetifc1), m. = dientafel; aanrecht.
ranken); fidj a.
zich vasthechten, zich ittfririttikiftet,
= potlepel.
winden (om).
itit'rfitttifrit = WItrittetifcb.
ansranaett, fcbm. (b.) = ruw, barsch bejegenen, $itt'ritittung, = aanrichting, toebereiding.
aansnauwen.
an'riertyn, ft. (tj.) einem etin. = aan iem. jets
— = snauw.
21n'ran3er, m.
ruiken.
ateraffetn, fcWv. (f.) = aanratelen.
ftniritt, = aanrit ; eerste poging om to rijden.
an'raten, ft. (b.) = aanraden, raden, aanbevelen. ateritlen, fcbtu. (b.) = schrammen.
an'rauciten, fcbin. (b.) rooken, berooken; au'rollen, fcbin. (ti.) --= (jets) rollen tegen;
(een pijp) voor 't eerst rooken; doorrooken.
a., (f.) = aanrollen.
an'raucitern, ittn. (b.) = een weinig, even caroftett,
(f.) = roesten, aan-, vast(be)rooken.
roesten.
= berucht, to kwader naam en
kening brengen; toeschrijven, wijten; eat).
faam bekend. ittfritictigfeit, — bebot a. = veel waarde aan jets hechten; ft
ruchtheid, slechte naam of roep.
itjm fcbon a. = ik zal het hem wel ani riidett, Itin. (tj.) = nader brengen, bijtuerbe
betaald zetten.
schuiven (een stoel bijv.); a., (f.)=aanrukken,
itn'rectptuttg, iv. = het aanrekenen; ten-laste- naderen.
legging.
an'rubern, fcbm. (f.) = beginnen to roeien;
= recht, aanspraak; emit it. an, auf aanroeien.
2t-tt`reMt,
eine Gacbe baben = recht op jets hebben.
itni ruf, tn. = (aan)roep, appêl, wachtwoord.
= aanspraak, toespraak, rede; an'rufett, ft. (tj.) aanroepen; werda roepen
Wren,
een toespraak tot
eine K. an bie Zrup.pen
praaien (een schip); einen um ,itfe ob. fern?,
de troepen.
(t■ iffe a. = iemands hulp inroepen; einen Aunt
Beugen a. = iem. als getuige nemen of opattire:len, fitly. (b.) einen = iem. aan-, toespreken; einem etiv. a. = iem. jets aanpraten.
roepen; eta bi3beree, Oericbt a. = in hooger
an'reaen, fttu. (b.) = opwekken; prikkelen;
beroep gaan; (einen) opbellen (telefoon).
aanzetten; bewegen; eine
age a. = een itterufer,
= smeeker; appellant.
vraag opwerpen; ein deft a. = den eersten itn'rufung,
—, —en = aanroeping, inroestoot geven tot een feest, het initiatief er toe
ping; appél.
nemen; ba?., regte micb Aunt Viatbenfen an = an'riittrert, fcbln. (b.) = aanraken, aanroeren;
dat bracht mij tot nadenken; (in kanselarijomroeren, beslaan; kloppen.
stijl) bie oben angeregte ate = bovenver- att.d = an
melde zaak; angeregterinaf3en = op bovenge- an'fden, fcbin. (b.) = bezaaien, bestrooien.
noemde wijze.
Wttifage, tn. —, —n=aanzegging, uitnoodiging.
— = aanzetter; opstoker; ans fagen, fcbtn. (b.) = aanzeggen, aankonitit'reger,
opwerper.
digen, berichten, kennisgeven, bekendmaken;
= opwekking, prikkeling;
aangeven ; waarschuwen ; fage an ! = spreek op !
2In'requttn,
opwerping, vermelding; eerste stoot; ettn. in
Cie fagen an = U moet het zeggen (in het spel).
inzagen.
bringen = jets opwerpen, o orstellen, den atefanett, fcblro. (b.)
stoot tot jets geven.
— = aanzegger.
itiffaaer, m.
an'reibett, fcbin. (b.) = aanrijgen; aan elkaar 2tn'fage3ettei, nt.=kennisgeving.attlanung,
voegen, verbinden, voegen bij.
to. —, —en = aanzegging, bekendmaking,
= rijgnaald, rijgpen.
verklaring.
itu'reibnabei,
antreiffen, ft. (1).) = beginnen te scheuren, an'fantntein, fittn. .
ophoopen, opeeneen scheur in lets maken; inscheuren; aanstapelen, vergaren; fid) a. = zich verzamelen,
spreken (een som geld); merken (boomen);
zich opeenhoopen, samenkomen.
a n g eriff en fein = halfdronken, aangeschoten Mtlanttntung,
= opstapeling, ophooping,
zijn; eftt artgeriffener Wacbmiltng = een aansamenscholing.
gebroken namiddag.
= woonachtig, gevestigd; fit a.
an'reiten, ft. (b.) = (een paard) voor 't eerst mac en = zich metterwoon vestigen.
berijden; einen a. = (te paard) aanvallen; itit'fatf, = het aanzetten, schikken; het
a., (f.) = aanrijden (gegen ettm: tegen lets); opzetten (van een vergelijking, een som bijv.);
angeritten foramen
komen Ininrijden.
aanzetstuk, verlengstuk (van een tafel); mond-

an'reMnen, fitly . (tj.) aanrekenen, in re-

g

=

itnfatgettnuttg.
stuk, embouchure (van een fluit); aanloop;
prijsbepaling; in 2L bringen = in rekening
brengen; in W. foramen = in rekening geboekt worden ; post (op een begrooting); aanzetsel, droesern, moer, bezinksel, aankorsting.
%ttifa4rectmtuna, = differentiaalrekening.
ani feinent, fcbtv. (h.) = zuren, gist doen in.
an'faugett, fcbin. (b.) zuigen; fidi a. =zich
vastzuigen.
an'faufeitt, fcbtn. (b.) = aanwaaien (zacht);
angefiiufelt Fein halfdronken, aangeschoten
zijn.
an'faufett, fcbtti. (b.) = aansuizen, aansnorren,
aangieren.
an'fitaffen, fcbtti. (b.) = aanschaffen, verschaffen, koopen.
21fiffei)affutta, tn. = aanschaffing; (in -wisselverkeer) dekking; einem W. macben = iem.
dekking zenden.
attifciiiiftett, fcbto. (3.) = (een geweer) opmaken, monteeren; schachten aan (een laars)
maken, verschaften.
(b.) = aanschouwen, beatt'frOauelt,
schouwen, bekijken, aanzien, zien.
beschouwend,
aanschouwend,
anlitauenb =
intultiet
itiffc4auer, m. = aanschouwer, kijker.
an'fchautici = aanschouwelijk, duidelijk.
= aanschouwelijkheid,
itni fitautidireit,
duidelijkheid.
iitt'frOcattittn, —, —en = aanschouwing,
beschouwing, opvatting, wijze van zien, meening.
MnIttattuncOuitterricOt, m. = aanschouwelijk onderwijs, aanschouwingsonderwijs.
itit'1diauuttOberntagett, = aanschouwingsgave.
= schijn, voorkomen; bem
eitt'fr4eitt,
nad) = naar het schijnt; aftem
nacb = naar
alien schijn; 0, bat ben W., at4ob = het
heeft het voorkomen, het lijkt, 't ziet er uit,
alsof ...; ficb ben W. geben = zich den schijn,
het voorkomen geven.
ans fiteitten, ft. (tj.) = beschijnen; schijnen,
het voorkomen hebben.
areffteittenb = oogensehijnlijk, schijnbaar.
aanbellen, aanschellen.
fcbin. (b.)
—n = sobering.
ibt'fitere,
an'frberen, febno. (b.) = scheren (bij het weven);
beginnen te scheren.
schering.
Un'fcberung, tn. —, —en
fcb tn. (b.) = op lagen leggen, vlijen.
110tictett ficb, fcbtn. (0.) zich gereed of
klaar maken, zich voorbereiden, toebereidselen
maken (au ettn.: tot of voor iets,); ficb gut au
ettn. a. = iets goed aanpakken.
'in'fitictung, in. = toebereidselen, voorbereiding.
njdOebett, ft. (b.) = aanschuiven, stooten
tegen; het eerst gooien (bij het kegelen).
tiffitieber, m. —4, — = (inschuif)blad.
tifidOebetifri), nt. = schuif-, uitschuiftafel.
rajdriebfel, f. = toevoegsel, aanhangsel.
Iffdyiefett, fcbtn. (1).) scheel of schuins aancijken, begluren.
refrijkl-gn, ft. (b.) = (een stuk wild) aanchieten (een geweer) probeeren; met schoten
ankondigen; (het brood) in den oven schieen; kristallizeeren; angefcboffett fein=aangechoten (halfdronken) zijn; angefcboffen foraten = komen toeschieten.
l'foinftett, fcbtn. (f.) an OW.) = naderen,
sndoen.
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an'fitintilteitt, fchth. (f.) = schimmelig worden.
ani fiftivrett, film). (h.) = tuigen, het tuig
aandoen, aanspannen.

Mffebtaa, tn. = aanslag; klank (van een klok);
geklots (van de golven); aanplakking, aanplakbiljet; kolfwang (v. een geweer); aanslag,
raining, schatting; aanslag, plan, ontwerp; tik
(bij krijgertje e. d.); er bat einen guten =
hij heeft een goeden aanslag; ettu. burch Vt.
hefannt mactjen, geben = iets door aanplakking bekend maken; fin Vt. hatten = (het
geweer) aanleggen ; OW. in I. hringen = in
rekening brengen; ba g fommt nicht in E =
dat rekent (telt) niet mee;
fpieten =
krijgertje spelen.
atti fCagett, ft. (b.) = aanslaan, bevestigen,
aanspijkeren; einoaf; a. = aanslaan, openen;
erorbniingen a..---aanplakken; ein Maui; sum
erfauf a. = aanslaan; einen ion, efne Safte
a. = aanslaan; ba g 63etoehr a. = aanleggen;
etna. boch a. = aanslaan, schatten, taxeeren;
bie kunbe, bie Wachtigaften ichtagen an = de
honden slaan aan, de nachtegalen beginnen
te slaan; fief ihm fchltigt Fein Nat, feine 9tranef
an = heeft geen uitwerking, helpt niet.
ani fcljlania = knap, vindingrijk, vlug van begrip.
ittt'frinagfilltte, tn.= aanplakzuil. Rtnifdfiaw
3ettet, in. = aanplakbiljet.
aiffefjfantineit, fdp). (b.) = met modder, slijk
vullen; aanslibben; flit a. = met modder
gevuld raken, aanslibben.
an'frigeirlien, ft. (1.) = aansluipen.
an i fitteifen, icht y . (tj.) = aansleepen; aitfC.
ft. (tj.) = aanslijpen.
atficiftenbern, fchin. (f.) = aanslenteren.
an'frblieigit, ft. (l.) = aansluiten, vastmaken;
bijvoegen; aansluiten, correspondeeren (van
treinen); ntefber ichtief3en an = zitten sluitend
of gesloten; ficb an alien ob. lid) einem, einer
$artei, ether Veinung a. = zich aansluiten
bij iem., een partij enz.
= aansluiting, verbinding; ben
itiffittufb
berfebten, berpaffen = de aansluiting missen. = zijlijn (van een
spoorweg). itni fcbtufgun, tn. = correspondeerende trein.
an`folintecten, fchip . (b.) = proeven aan.
an'frOntefitelit firt), fchiv. (h.) = zich door
vleierij indringen.
an'frinnieben, fchtti. (h.) = aansmeden; vastklinken, in de ijzers slaan.
an'fitutiegett, fchro. (h.) = aanpakken, aandrukken; sluitend maken (van kleeren); -UM
a. = nauw sluiten (van kleeren); zich vlijen,
zich drukken, zich nestelen (tegen iem., an
einen); fig.: zich schikken naar, van nabij
volgen.
attlAntiegettb, an'frfintieafant = buigzaam,
soepel.
att'frimtlereit, fain. (b.) = aan-, insmeren,
smeren; bedriegen, voor den gek houden;
einem ettn. a. = iem. iets aansmeren, aanpraten; einen mit ettn. a. = iem. met iets in den
nek zien.
an ifclimitmt, Irbil). ((i.) = (iem. een smet)
aanwrijven.
besmoezelen,
att'fdnnubbein, TM" . (ti.)
beduimelen.
aiffrintallen, fcbiro. (b.) = aangespen,(Scbritt
fcbube) aanbinden.

att'frOttarc4ett, atticfmarren, anIciptauben,
fcbtv. (b.) = aan-, toesnauwen; a., (f.) = aansnuiven.
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an'frintaugn, fcbin. (b.) = aan-, toesnauwen.
Sn'trimaitier, m. --d, — = snauw, grauw.
anIttneiben, ft. (tj.) = aansnijden, insnijden;
merken; ein GiefPrlicb a. = een gesprek aanknoopen.

an'fitniiren, fcbin. (b.) = rijgen, aanrijgen;
vastrijgen.
etn'frINPOung, in. —, —en = bloedstuwing.
etttfcho'be, Yu. —, —n; einfMo10, tn. —, —
= ansjovis.
cafdirauben, fMtu. (f).)= aanschroeven, vastschroeven.
I. ansfc4reiben, ft. (tj.) = aanteekenen, opschrijven; einem ettn. a. = iets op iemands
rekening schrijven, iem. debiteeren; gut,
fcbtecbt bei einem angefcbrieben ftetjen = goed,
slecht bij iem. aangeschreven staan; eine
weber a. = een pen in gebruik nemen.
II. einIciireiben, f. = het aanteekenen; schrijven, aanschrij yen.
ansfebreien, ft. (b.) einen = aan-, toesehreeuwen.
an'fcbreiten, ft. (f.) = aanstappen.
Sn'fclirote, in. —, —n = zelfkant.
an'fcbroten, fcbin. (tj.) — (een vat) aanrollen.
RIn'fMitb, tn.: ben VI. baben = het eerst gooien
(bij het kegelen).
an'frOuben, fcbin. (tj.) = verschoenen; (palen)
schoeien; flit a. = zijn schoenen aandoen.
an'fcbulbigen, fcbin. (b.) = beschuldigen.
an'iMiiren, fcbin. (tj.) = oppoken, opporren;
aanwakkeren, aanstoken.
eins frbut, tn.= het eerste schot; kristallizatie;
het aanschieten, schot, treffen (van wild bijv.).
etn'frtutt, tn. = aanslibbing, aanstorting (van
aarde).
an'fitiitten, fcbin. (1.) = aanstorten; vol
gooien (met aarde bijv.).

an'frOtuanfen, an'frniviimeln, an'fitiviirz
men, fcbin. (f.) = (komen) aanwaggelen;
kwispelstaartend aankomen, in zwermen aank.

ans fdfluiiraen, fcbtp. (b.) = zwart maken (eig.
en fig.); lasteren, kwaadspreken van.
an'fr4tuatien, fcbin. (tj.) einem eau. = aanpraten.
an'frninefeln, fcbto. (tj.) = zwavelen.
an'fdflueifen, fcbtn. (tj.) = de schering spannen.
an'fitiveifgn, fcbtv. (b.) = aansmeden, aanwellen.
an'frblueffen, fcbin. (b.) = doen aan- of opzwellen; krachtig maken (een toon bijv.); a., ft.
(f.) = aan- of opzwellen; krachtiger worden.
Sn'frbinefInnn, to. = het opzetten, wassen;
gezwel, het aanzwellen.
an'fr4hiemmen, fcbin. (b.) = aanvlotten; aanspoelen, aanslibben.
Rin'fittinittntintg, in. —, —en = aanspoeling,
aanslibbing.
an'fittuimmen, ft. (1.) = aanzwemmen, aandrijven; beginnen to zwemmen.
an'fittuinbeln, fcbin. (b.) einen = voor den
gek houden, bedriegen.
anjegeln, fcbto. (f.) = (komen) aanzeilen ; a. (b.)
= (een schip) aanzeilen ; (een haven) aandoen.
I. an'fejen, ft. (b.) = aanzien, aankijken; toekijken; dulden, verdragen; beschouwen; etto.
mit a. = bij iets toekijken; -kb fann bad nicbt
flinger mit a. = dat kan ik niet langer aanzien, laten gaan of toelaten; inofiir feben Cie
mid) an? = waar ziet u mij voor aan? Gott
fiebt bie $erfon nicbt an = God is geen aannemer des persoons; icb febe ed Mr (ob. ate)
eine g bre an = ik reken het (als) een eer;
ettn. bwt a. = iets hoog opnemen; einem ettn.
a. = iem. iets aanzien; man fi4t *n fete

attfpannen.

atfter nicbt an = men zou niet zeggen, dat
hij zoo oud is of hij lijkt niet zoo oud als hij
is; ba feb mat ether an! = kijk nu eens aan!
lid) a. = elkander aanzien of aankijken; icb
Wirt mir bie Cade nocb mat a. = ik zal die
zaak nog eens aanzien, bekijken, onderzoeken ;
etto. fiebt ficj gut, fcbtecbt an = iets ziet er
goed, slecht uit.
II. etiffetjett, 1. = aanzien, gezicht; voorkomen,
uiterlijk, schijn; aanzien, gewicht, achting;
otjne K. ber $erfon = zonder aanzien des
persoons; bad K. bat man umfonft = het gezicht (het zien, 't kijken) kost niets ; ein beffered
lt. getninnen = er beter gaan uitzien; ficb ein
K. geven = zich een gewichtig voorkomen,
een air geven; in bobem W. fteben = hoog in
aanzien zijn, zeer geacht zijn.
an'febnlitt = aanzienlijk, voornaam, belangrijk, van belang, aanmerkelijk; gezien; mooi,
prachtig. elnifelmIld)feit, iv. — = aanzienlijkheid, aanzien, gewicht.
eltiffemitg, tn.: in 91. ber limftlinbe = wat de
omstandigheden betreft, met het oog op de o.
etnifeInt, m. = Anselmus.
aiffelt il en, fcbtn. (tj.) = zengen.
anleilen, febin. (b.) = aanzetten, aanmaken
(een knoop aan een kleed bij y .); (ein Q3lad=
inftrument, einen Oecber) aan den mond zetten;
(bie 2abung) aanstampen of aanzetten; (bie
geber) op papier zetten; ben ep aten a. =
beginnen to spitten; ettn. bocb a. = hoog
inzetten; schatten, taxeeren, in rekening
brengen; (eine 8eit, einen Zemin) bepalen,
vaststellen; eine 43ffanae felt Anofpen an, ber
.irfcb Oeineib u. 1. to. = een plant krijgt
knoppen enz.; eine 9Tufgabe a. = een som
opzetten; iner feet an? = (in het domino-spel)
wie zet voor, wie begint? aanzetten, een
aanloop nemen; vet worden; fir4 a. = zich
vasthechten, zich vormen, zich aanzetten,
aangroeien.
itn'fetiftiid, 1. = aanzetstuk, verlengstuk.
etnleilung, iv. —, —en = aanzetting; vaststelling; prijsbepaling; (in 't spel) het voorzetten, beginnen.
iliti fictjt, it). —, —en = het zien, aanzien, inzien, inzage; gezicht, afbeeldmg, prentbriefkaart; meening, inzicht, gevoelen; 3ilcber our
K. fcbicfen = ter inzage, op zicht zengen.
an'ficijtin: eined ob. einen a. tnerben = iem.
gewaar worden, in het oog krijgen.
etn'fir4tRarte, iv. = prentbriefkaart, genlustreerde brief kaart.
etiffic0Ofette, tn. = voorzijde, frontispice,
front.
einfiebelei', iv. —, —en = vestiging, y olkplanting.
an'fiebein fift, fcbin. (tj.) = zich vestigen,
zich neerzetten.
ein'ffeb(e)litua, W. —, —en = vestiging,
nederzetting, kolonie.
etnifiebler, m. —., — = kolonist.
I. an'finnen, ft. (0.) einem ettn. = iets van
iem. eischen, verwachten, vergen.
II. ltn'finnen, f. = eisch; einem ein W. fterfen =
iets van iem. vergen.
/..tu'fi# (jagerst.) = VI n ft a n b.
ettrfPann, m. —(e)d, ..ftliinne = span (ossen
of paarden).
an'f0annen, fctiv. ((i.) = aanspannen, voorspannen, inspannen; spannen; 103 a. = laat
inspannen; arCe Ariffte a. = inspannen; Zs'n,
trfgen a. = intriges op touw zetten.
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Un'flannung, to. = het in- of voorspannen;
inspanning, spanning, gespannen toestand.

anlpeleti, ft. (tj.) = aanspuwen, spuwen tegen.
an'COicten, fcbiv. (tj.) = vullen, opvullen, farceeren.

Wit'fPief, f.:

baben= het eerst moeten
spelen, uitkomen, aan de voorhand zijn.
an'fPleten, fcbtu. (b.) voorspelen, het eerst
spelen, aan de voorhand zijn ; auf etm. a. =
op iets zinspelen; eine aarbe a. = eene kleur
uitspelen.
Me-finder, tn. = (die aan) de voorhand (zit).
an'Onefung, iv. = toespeling.
an'fOlefgn, fcbio. (ti.) = aan het spit steken;
spietsen.
an'fPittnett, ft. (tj.) = aan-, vastspinnen; beginnen te spinnen aan ; op touw zetten,
smeden (verraad, een samenzwering); ein
V3erbiittni4 a. = aanknoopen; eine lInterbat
ping a. = beginnen, aanknoopen; WI) a.
zich vastspinnen; op touw gezet worden, aangeknoopt worden, gaande zijn.
aanpunten, slijpen.
att'fintmt, fcbtr). (b.)
anItIoritert, fcbio.(b.)=aansporen (eig. en fig.).
tttlInatte, ID. = aanspraak, toespraak; eine
een toespraak tot iem.
Vt. an einen fatten
houden.
an'fineMen, ft. (tj.) = aanspreken, toespreken ;
einen tint env. a. = om iets aanspreken, vragen; etio. a. = aanspraak op jets maken;
Oetniitbe fpricbt mid an = maakt een aangenamen indruk op mij, bevalt mij, doet mij
aangenaam aan; bet einem a. = iem. bezoeken,
bij iem aanloopen.
an'OnecOenb = bevallig, belangwekkend.
schragen, stutten.
an'fpretien, fcbio. (b.)
atfiprenaen, fcbin. (1.) = aanrennen, aangaloppeeren; auf einen a. = zich op iem.
werpen, op iem. aanvallen; a., (b.) invochten, besprenkelen.
an'fprittgen, ft. (f.) = een sprong nemen;
springen tegen; aanspringen.
ait'fpritien, fcbiv. (b.) = besprenkelen; bespatten.
aanspraak, pretensie; auf
eine Cade babett = aanspraak op jets hebben; Vt. macben ob. erbeben = aanspraak
maken op jets of jets opeischen; nimmt
biet 8eit in Vt. = in beslag; jemanb4 ,t)iffe in
Vt. nebmett = iemands hulp inroepen, een beroep doen op iems. hulp.
ans fpritrWIO = zonder pretensies, beschei—=
den, nederig. Sn'fpruci)Olofiefeit,
bescheidenheid, nederigheid, eenvoud.
ani fOruci01,011 = veeleischend.
etiffprung, m. aanloop, sprong, zet, aanval.
anifpiitert, fcbin. (tj.) = aanspoelen, bespoelen.
ftitifOiituttn, tv. = aanspoeling, aanslibbing.
ans itaiteln, fciftv. (b.) = (aan)prikkelen, aanzetten.
—, —en = voorbereiding, regeKn'ftatt,
ling, beschikking, maatregel; inrichting, instelling; VInftatten au etto. treffen, macben =
toebereidselen maken; maatregelen nemen
(voor jets).
ifitItattb, tn. = standplaats (can een jager),
loer; bevalligheid; houding, gedrag; betamelijkheid, welvoeglijkheid, fatsoen, gebruik ;
uitstel; aarzeling, bedenking; verschil, beop de
zwaar; auf bem
fein, tiegen
= zonder uitstel;
loer liggen; obne alien
= daar is niets tegen,
ba4 bat gar (einen

dat spreekt van zelf; ook: dat is heelemaal

niet net; K. nebmen = aarzelen of er tegen
opzien (iets te doen).

atiltaitbia fatsoenlijk, net, betamelijk, welvoeglijk; redelijk, behoorlijk, wat aanstaat.

9itti ftanb&niet, m.=respijtbrief./fifitaith&
= chaperonne, beschermster.
same,
ani ftattMialber
welstaanshalve, fatsoenshalve, an'ftanWialt = bevallig, waardig.
an'itarren, idly . (1.) = aanstaren.
anftatti (then.) = in plaats (van), in de
plaats (van).

anItauett, fcfm. (b.) = opstouwen, opstuwen.
anItaunen, fchiv. (b.) = verWonderd of verbaasd aankijken.

an'ttautten4tvert,

= bewonderens-

waardig.

an'itectien, ft. (tj.) --= steken, prikken; aanprikken, steken aan; emu act f3 eein a. =
aansteken, een begin maken met, beginnen
aan.

anItecrett, fcbtu. (b.) = aansteken; vaststeken;
aan-, ontsteken, in brand steken; besmetten;
beginnen aan.
an'itedettb = aanstekelijk, besmettelijk.
—, —en = besmetting. ftnia
attifterfung,
smetstof.
ftettattOftoff, tn.
atatet)(e)tt, uttr. (b.) = staan, passen; aanstaan, bevallen; [aarzelen, dralen];uitgesteld
worden, wachten; 6 ftanb nid)t Lange an,
= het duurde niet lang, of ...; a. laffen
= opschorten, uitstellen; Me Cade fann nocb
einige Zage a. = nog een paar dagen uitstel
lijden; bie fur ftebt an = staat half open, op
een kier.
an'tteiaen, ft. (f.) = stijgen, hellen, opstijgen,
rijzen, zich verheffen; er fommt angeftiegen =
hij komt met groote passen aanstappen.
(b.) = aanstellen, plaatsen,
atilteiten,
in dienst nemen; maken, doen, regelen,
organizeeren, op touw zetten; aanrichten,
instellen, aanleggen; 93etracbtungen a. = beschouwingen houden, bespiegelingen maken;
= instellen; eine aeitticfy
eine Unterfucbung
felt a. = arrangeeren, organizeeren; fief) a.
zich plaatsen; zich gedragen, zich aanstellen; zie VIngeftettter.
atefteitia = geschikt, bekwaam, knap (in of
voor iets, in ob. au env.). anItellialett, to.
—
geschiktheid, bekwaamheid.
Un'f-tettuttn, = plaatsing; aanstelling;
plaats, betrekking; einem eine lt. mad)en =
iem. een offerte doen.
an'ftemnten, fcbiv. (b.) steunen of drukken
tegen; tiff) gegen env. a. = steunen of such
schrap zetten tegen jets (ook fig.).
aansturen.
an'fteuern, fcWv. (b.)
m. = het aansteken (van een vat);
de wormsteek (in een vrucht).
fcbtv. (ft.) auf etlo. = stekelig op
jets zinspelen.
aanborduren.
idgv. (b.)
aifftiereit, (1.) = wezenloos aanstaren.
attltiften, fcbio. (tj.) = aanstichten, veroorzaken, verwekken, smeden, brouwen, stichten,
teweeg brengen; opzetten, aanzetten (einen
etio.); omkoopen (fatfcbe eugen).
m. = aanstichter, bewerker.
ftiftuttg, is. = aanstichting, aanzetting, aanhitsing.
inzetten, aanheffen;
an'ftimmen, fcbio. (b.)
instemmen.

Utiltimntung,
aanheffing.

= intoneering, inzetting,
4'

auftolpern.
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an'f-tolpern, fcbtv. (1.) = aansukkelen, aanstruikelen, aanstrompelen.

itni ftofb m. = stoot, schok ; aanstoot, ergernis;

antonia.

itatteceben'tien, zie Knte3ebentien.
antebatie'ren, fcbtv. (b.) = antedateeren.
antebilublai ttifd) = antediluviaansch.

bet einem K. erregen = iemand aanstoot geven;
m. = aandeel, deel, portie, part;
an einer Sadie nebmen = zich aan iets
belangstelling. deelneming; K. an drier Cade
ergeren of stooten; °bite K. = zonder hinbaben = (aan)deel in iets hebben; an einer
dernis, vlot; ben erften
geven = den eersten
Cade nebmen = deelnemen in iets, belangstoot geven.
stellen in iets.
an'f-toten, ft. (b.) = aanstooten, stooten aan ittt'teitbaber, m. = deelhebber, deelnemer,
of tegen; klinken (met de glazen); samenaandeelhouder. itafteilitabane, Vv. - = deelvoegen, aanzetten; struikelen, aanstooten (van
neming, medewerking. itn'teiffrOein, m. =
paarden); mit ber Bunge ob. im Reben a. =
bewijs van aandeel, aandeel.
stamelen, met een dikke tong spreken; itnte3eben'tten, V. = antecedenten, (iems.)
grenzen of stooten aan; bei einem a. = iem.
verleden.
aanstoot geven; nacb oben fcbtimm a. = bij iintiae're,
-n = anthere, stuifmeelde (hooge) overheid hevig aanstoot geven.
zakje, helmknopje.
att iftii-flig (einem a. Fein)
aanstootelijk, efuttpolocte', iv.
-n= anthologie, bloemstuitend, ergerlijk; (van ooft) aangestoken.
lezmg.
an'ftriingen, fcbiv. (b.)
aan- of inspannen. antbracir,
nt.-(e)?;=anthraciet.
an'f-treben, fcbtv. (b.) OW.
naar iets stre- %-ntbroPolog', m. -en, -en = anthropoloog.
y en; gegen ettro. a. = iets weerstreven.
ittattaropologie', Iv. -n = anthropologie,
ateftreirflett, ft. (b.)
leer van den mensch. antbropolo'giftt =
schilderen, verven;
aanteekenen, aanstrepen, onderstrepen; id
anthropologisch.
tverbe (tufU) bir fcbon a. ik zal het je antbroOomorlga(ifrb) = anthropomorphisch.
wel inpeperen.
iinictjto4ontor4AlsYmi0, en. — = anthropoSn'ftreidier, in. = schilder, verver.
morphisme, voorstelling van God als mensch.
ftreirlipinfel, m. = verfkwast.
itattbropopbag'(e), m. .. gen, .. gen = anthroaatftreifen, fcbtv. (b.) = rakelings langs gaan, pophaag, menscheeter.
even aanraken.
antiebambrie'ren, fcWa). (b.) = antichambreeren.
an'ftrengen, fcbtv. (b.)
inspannen, vermoeien; einen q3roaer3 gegen einen a. = iem. lintiebriff, in. -en, -en of -(e4), -e =
een proces aandoen; ficb a. = zich inspannen.
Antichrist.
etniftrenoting, tr. -, -en = inspanning.
Untibot', -(e0, -e = antidotum, tegengift.
m. = y ea; het verven; tint, kleur, an'tiefen, fcbtv. (b.)
peilen, looden; aandiepen.
vernis; ether Cade einen
geven = een itntifebrin', f. -(e) = antifebrine.
vernisje, een schijntje, een kleur geven.
antit' = antiek.
an'itrirtett, fcbin. (ti.) = aanbreien, aan elkaar etntis fe, an.
-n = antiquiteit; oudheid.
breien.
antifritir,
-, -en = antikritiek.
ani ftriegeln, fcbhi. (b.) = glad kammen (met antitiberati = antiliberaal.
de roskam).
itutit'len, V. = Antillen.
aniftriinten, fcbiv. (1.) = aanstroomen, toe- ittattoln, tn.
—n = antilope.
stroomen.
= antimoniurn.
ftntimo'n(lunt),
an'iliirten, fit iv. (b.) = een stuk aanzetten antiodyien ob. antiocbis a, f. = Antiochie.
verstellen, stukken.
ittatipathie',
—n = antipathie, tegenzin.
%affttarm, m. = aanval, stormloop, aandrang. antiOastbifd) = antipathisch, antipathiek.
ani ftiirmen, fcbtu. (f.) (gegen ettv.)= (op lets) antiOcriftartifc4: a.. e Utittet = braakmidan'itnr3, = schok. raanstormen. delen.
an' ftiiren, fcbtv. (f.) = vallen aan of tegen; itattiOo'be, m. -n, -n = antipode.
aansnellen.
attliPPett, fcblv. (b.) = aantikken.
I. an'fluten, fcbin. (b.) um ettv. = aanzoek doen /inti'gua,
- = antiqua, Latijnsche letom iets, naar iets dingen, verzoeken om iets. tersoort.
IL ittefurett,
= aanzoek, verzoek.
iintiquar', tn. -(eA -e = antiquaar, koopitta'faufler, m. = sollicitant, mededinger, aan- man in oude boeken.
zoeker.
antiquariat', f.
e = handel in oude
-, -en = aanzoek, verzoek, boeken, antiquariaat.
itaffuripang,
aanvraag, sollicitatie.
antiquairifit = antiquarisch, voor oud.
lintagonWn0, m. - = antagonisme, vijand- antiquiere = verouderd.
schap; naijver. itutagouiff, in. -en, -en = antiquitiir, hi —, —en = antiquiteit. %nti=
antagonist, tegenstander, vijand. antago=
quitalenbeinbler, In. = koopman in oudatrftifeb = antagonistisch, vijandig.
heden, antiquaar.
an'tateln, fcblv. (b.) = optakelen, optuigen.
itntifettair, m. -en, -en = antisemiet. anti=
an'taimen, fcbtu. (b.) = beginnen met dansen, fenai'tifcb = antisemietisch.
het eerst dansen; a., (f.) = aandansen.
antifetetifeb = antiseptisch.
an'tapPen, fcbtv. (b.)
tasten aan, tikken itittiftroVbe, iv.—, —n = antistrophe, tegenaan; a., (f.) angetappt fommen = al tastende
strophe.
naderen.
antithele, tv.
-n = antithese.
antaatifai) = antarctisch.
atatiAipan'bo = anticipando, bij voorbaat.
anitaften, fcbtv. (b.) = aanpakken, aantasten; anti3i0ations, tn. -, -en = anticipatie,
(jig.) aantasten, aanranden.
't vooruitloopen op iets.
Qtn'taftung, tv. -, -en = aantasting; aan- anti3i4le'reat, fcbtv. (b.) = anticipeeren.
randing.
1.
-e = gelaat, gezicht.

=

=

an'taunteln, fcbtv. (f.)
jets, gegen ob. an ettn.).

=

aantuimelen (tegen

an'toben, fcbtv. (b.) = aanrazen (tegen).
%talon, m. = Anton, Antoon, Toon. antoltia,

itntonie.
Unto'nie, iv. = Antonia. itnto'nitt4, m. =
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antintc4.

att'bettern tick fft iv. (tj.) zich door fleemerij

Antonius.

in- of opdringen.
aanwas, aangroei, het
m. —(e0, ..trifge = voorstel, motie,
wassen; toeneming.
voorsiag; (ook:) opdracht, order, bestelling; an'tuarbfett, ft. (f.) =aangroeien, vastgroeien;
einen
ftetten = een motie voorstellen;
aangroeten, toenemen, wassen.
ein auf = een voorstel tot; einem Vniibdren itiftuadifutto, iv.— ='taangroeien,'ttoenemen.
einen K. macben = aanzoek doen om een meisje, an'tp actetn, fcillv. (f.) = aanwaggelen.
een meisje een huwelijksvoorstel doen, een %tettlatt, m. —(e) y , —e ob.—rotate = advomeisje vragen.
caat, procureur; curator; gevolmachtigde,
an'tracten, ft. (b.) aandragen; voorstellen, mandataris. itivattfitaft, iv. —, —en =
aanbieden; einem ein ltmt a. = aanbieden;
advocaatschap, procureurschap; balie.
auf Scbeibung a. = scheiding aanvragen; auf an'tuatien, fcblv. (tj.) = vastrollen, rollen;
eine Strafe a. = een straf eischen.
aanwalsen.
itn'tratOrerbt, f. = recht van initiatief.
attluataen, jAtt). (b.) = aanrollen.
= voorsteller.
Wn'traaftelier,
Witi tuanb, —, = Kng e iv enb e.
an'trauen, fcbiro. (b.) = doen huwen met, in anluanbein, fcittu. (t.) = bekruipen, bevangen ;
't huwelijk verbinden met.
bie $uft tvanbeft micb an = de lust komt bij
an'treffen, ft. (1.) = aantreden, treffen,
me op.
vinden.
itttluattbtung, =lichte aanval, aanmaning
(van ziekten bijv.), vlaag; aanvechting, kuur.
an'treibett, ft. (b.) = aandrijven, aandringen,
voortdrijven, drijven, aanzetten; aanslaan; 9.1in'tuarter, m. = kandidaat, expectant, veraanspoelen.
wachter, rechthebbende bij overleving.
Sn'treiber, m. = drijver, aanzetter.
itn'tuartfrOaft, to. —, —en = uitzicht, vooraantreden; angetreten ! =
an'treten, ft. (f.)
uitzicht, aanspraak (op bevordering); recht
aantreden! bei einem a. = bij iem. aaeloopen;
van opvolging bij overleven.
aanweven.
a., (fj.) = aantreden, vasttreden; beginnen, attly ebett, ft. u. fcbiv. (b.)
aanvaarden (een reis, een dienst, een ambt, an'tuebett, fcbtv. (ti.) = aan- of opwaaien,
een erfenis, de regeering); ba& near 'jay
waaien tegen of op.
a. = intreden.
an'lveifen, ft. (ti.) = aanwijzen, toonen; toeitits trieb, in. = aandrift, aansporing; aanhit- wijzen ; verwijzen; onderrichten, voorschrij y en ;
sing; au4 eigenem K. = uit eigen beweging.
einen auf (an) einen anbern a. = iem. naar
an'trinfen ficti, ft. (b.) (einen Maufcb) = zich een ander verwijzen ; auf ettv. angeiviefen fein =
bedrinken, zich een roes drinken; angetrun=
van iets afhankelijk zijn, genoodzaakt zijn tot
fen = aangeschoten.
iets, niets anders hebben dan; auf ficb fetbft
=aantreden;
begin;
aanvaarding;
angetviefen
fein = zich zelf geheel alleen
etnstritt,
intree; W. einen Kmte4 = in-dienst-treding;
moeten redden; (geld) vaststellen, bestemW. an einer Zrettpe = eerste trede.
men, aanwijzen, assigneeren.
Un'tritOanbiett3, iv. = eerste audientie.
itn'tneiter, m. = aanwijzer; assignent; wie
itiftrit011aetb, 1.; :prettigt, tu.; =retie, = aanwijzingen, orders geeft.
intreellgeld (of: entrée); -preek; -rede (of: litn'theifuttft, iv. = aanwijzing; assignatie,
inaugurale rede).
check ; mandaat, order. 2tn'tuelfungs-Mettet,
= debuutrol.
itn'tritOroitte,
m. = orderbriefje, assignatie.
ittetrittOcOntau, m. = installatiemaal.
an'tvenbbar = aanwendbaar, to gebruiken,
an'tun, unr. (ti.) = aandoen, aantrekken ; (eer, bruikbaar; toepasselijk.
schande, leed, geweld) aandoen, toevoegen; attivenbett, fcbin. u. (b.) = aanwenden,
angetan (mit) = gekleed (in); e?., einem a. =
inspannen, gebruiken; toepassen; libel ange,
betooveren, beheksen; ficb etc Seib a. = zich
roanbt = misplaatst, verkeerd toegepast; an=
te kort doen, zich van karat maken; bie Sacbe
geivanbte Vatbematif = toegepaste wiskunde.
= aanwending, gebruik;
ift gang banacb angetan fie au beunrubigen = etn'ttienbuno,
juist geschikt, er net naar (om) haar ongerust
toepassing.
te maken.
an'tuerben, ft. (b.) = aanwerven, werven;
aanstippen, aanaanmonsteren; engageeren.
an'tupfett, fcblv.
tippen.
itttiverbung, werving, aanmonstering.
ittaltierOett, f. = Antwerpen.
anstuerfett, ft. (b.) = aanwerpen, werpen tegen;
eint'Wort, iv. —, —en = antwoord; our
het eerst werpen.
geben = ten, tot of als antwoord geven; urn itni tuefen, f. = bezitting, landbezit, goed, erf,
Vt. tvirb gebeten = verzoeke antwoord; feine
hoeve.
aanwezend, aanwezig, tegenK. ift aucb eine Vt. = wie zwijgt, stemt toe; attly erettb
zie ook lJ e b e.
woordig, prezent.
tegenwoordigheid, aanant'ittorten, fctriv. (ti.) = antwoorden.
ftitittlefett4eit, tn. —
ant'llmtlidi (met Gen.) = als of in antwoord wezigheid.
op, ter beantwoording van.
an'toetKtt, fcbtv. (1.) = aanslijpen (een punt).
Unettiortfrigeiben, f. = antwoord.
attlyibern, fcbro. (b.) = weerzm wekken; bct
att'ulten, fcbm. (1.) = voor den gek, voor ruibert micb an = daar waig ik van.
't lapje houden.
an'toittern, fcbtv. (b.) = besnuffelen; etiv.
aanpassen.
ivittert mid an = ik vermoed iets.
an'tterfutten, fcbiro. (b.)
an'tiertrauen, idp). (1.) = toevertrouwen, atilt:1°0nm, fcbtu. (b.) = wonen dicht bij of
naast, naburig.
vertrouwen; lid) einem a. = vertrouwen in
naast. an'tuotjnenb
iem. stellen, iem. zijn vertrouwen schenken.
naaste buur; aangelande;
/In'tuobtter, en.
an'bertuanbt (einem) = (aan)verwant (met oeverbewoner (van een rivier).
iem.). iftt'Veritranbtftijaft,
= (bloed)ver- itttivur44, in. ..fe4, ..ivitcbfe = aanwas, groei;
wantschap, maagschap.
jong bout.

an'traften fcbtn. (f.) = aandraven.

Wit'inactO, m.

iintuurf.

54

2Ins tourf, tn. = het aanwerpen; eerste worp;
het aangeslibde, de aanslibbing; pleisterkalk;
het volrapen.
fcbin. (b.) = het eerst werpen of
gooien (met dobbelsteenen).
catuuryitt, fcbin. (1.) = wortel schieten; tnie
angeinuraelt = als vastgenageld.
2fit3aig, to = aantal, getal, tal, menigte.
ait'3ablett, fcbm. (b.) = op rekening betalen
of geven. 9.12f3a0tung, to. = betaling op
rekening, of betaling.
ani3alifen, fcbtn. (b.) = aanbreken of aansteken (een vat wijn); einett a. iem. het
water aftappen; iem. aanklampen, iem. geld
aftroggelen, iem. laten bloeden.
2tit'3a4ifung, tv. —, —en = aftapping, aftroggeling; (fig. ook:) speldeprik.
atf3aubern, Biro. (b.) (einem ettn.) = aantooveren, door tooverij bezorgen; tote ange6au=
bert = als betooverd, als aan den grond genageld.
fcbin. (b.) = aan den teugel leggen.
ate3ertien fcbm. (b.) = ficb antrinfen.
2bt'3eirOeit, f. = teeken, kenteeken, aanwijzing; voorteeken; tnie bie
tauten = zooals
't zich laat aanzien.
an'gicinten, fcbtu. (b.) = aanteekenen, noteeren.
2CtV3eige, —, —rt = aanwijzing, aangifte;
inlichtmg, mededeeling; aanzegging, waarschuwing; kennisgeving, advertentie, annonce,
bericht; teeken, voorteeken; einem bie I. bon
ettn. madjen = iem. mededeeling van iets
doen, iem. iets meedeelen.
itrepigeamt, 1. = adresbureau, adreskantoor.
advertentieblad.
ititsvigebtatt, f.
3eigenebiOren, $1. = advertentiekosten.
an'3eigen, fcbin. (b.) = aanwijzen, aangeven,
bekend maken, mededeelen; aankondigen,
voorspellen; aanzeggen, beteekenen; kennis
geven van, adverteeren; ben emOang eined
"Briefed = de ontvangst van een brief melden.
aieviaenb = aantoonend, aanwijzend. an!:
3eiacr, m. = aanwijzer, aangever, aanbrenger ;
meuws- en advertentieblad; exponent.
ani3ettein, fcbin. (b.) = (een weefsel) inslaan,
scheren, opzetten; (eine Zerftiviirung, eine
Zs'ntrige, ,tinbel) a. = op touw zetten,
smeden, veroorzaken, brouwen.
an'Oetibar = aantrekbaar.
ategetyn, ft. (i.) = aantrekken, beginnen te
trekken; aantrekken, naar zich toe trekken;
trekken aan (de schel); spannen (eenkoord);
(den adem) inhouden; (kleeren) aantrekken,
aandoen; (iem.) kleeden, aankleeden; aantrekken, belangstelling gaande maken, bekoren, trekken; aanhalen, citeeren; beginnen
te zetten (bij het schaakspel bij y .); ber 91aget
6iebt an = de spijker houdt; ber Scbtag Meet
an = kornt aan; bie $ferbe 6ieben an = de
paarden zetten aan; in de hoogte gaan, stijgen, oploopen (van prijzen, effecten e. d.);
a., (f.) = aankomen, naderen; in dienst, in
betrekking gaan; fic4 an'ateintt = zich kleeden; fide etni. a. = (fig.) zich iets aantrekken.
an'aietiettb =- aantrekkend, aantrekkelijk, bekoorlijk.
— = aankleeder; laarze2tn`3letjer,
knecht.
aantrekking; aanhaling.
itni3iefonta,
Itn ' 3ictiunneraft,
aantrekkingskracht.
aantrekkingskring,
2tn i3iOunanreW,
attracttesfeer.
aansissen.
att'Mfdien, fcbtu. (b.)

apotaltotifd).

an'aotteln, fcbto. (1.) = aansukkelen.
m. = aantocht, nadering, indiensttreding; pak (kleeren), kostuum, kleeding,
kleedij; jut 121. fein = naderen, op til zijn,
dreigen; komen opzetten; in botIem = in
groot toilet.
atti3figitit = stekelig, scherp, satiriek, beleedigend; stuitend, dubbelzinnig; ift bad biet,
leicbt a.? = is dat misschien een steek?
— en = stekelige, scherpe
zet, hatelijkheid, toespeling, personaliteit; insinuatie; dubbelzinnig gezegde.
an'3iittben, fcbin. (ti.) = ('t licht) op-, aansteken; ontsteken, in brand steken.
an'Oviingen, fcbtn. (b.) aanpersen; met geweld aandoen of aantrekken.
an'ffitiecten, fcbin. (ti.) aanpinnen, vastpinnen.
an'Oncifeitt, fcbtn. (b.) = in twijfel trekken,
betwijfelen.
= Aeoholifd) =„ Aeolisch. fit ult4barfe,
lusharp.
m. = Aeolus.
2iolten, l31. = aeonen, eeuwigheden.
fang = eeuwen lang, eindeloos lang.
itoriff, nt. —(e)d, —e = aoristus.
.. ten = aorta, groote lichaamsitueta,
slagader.
a. p. = anni passati: van 't vorige jaar.
—, —it = apaitPanai ue (spr.: ..naazje)
nage, jaargeld van prinsen. apanagie'ren,
apanageeren.
fcbtn. (b.)
ap art' =apart, bijzonder, eigenaardig.
aparte, ter-zijde(spraak).
f. —d,
— = apathie, gevoelloosheid,
itPatifleg ,
stompheid. apalbifdi = apathisch.
ittlenttitten, let.
/Ipettnin', m. –(e)d,
= Apennijnen.
$itetei, tn. --d, 94f et = appel; ber Mat
nicbt Weft bom Stamm = de appel valt niet
ver van den stam of boom; in ben Tauten lit.
bei5en = in den zuren appel bijten.

214rfetRittier,

:auOtedier,

=balm,

tn. = appellether, -boor; -boom.
ittijefiten, 1. —d, — appeltje. itpletbortt,
m. = wilde appelboom. itpleigartert, nt.
appelboomgaard.
apletllarau, =Arlin = appelilgrauw; -groen.
itOetilfern, en.; :furijett, tn.; =ittitt5, T. =
a PP el II pit ; -koek (of: -taart); -moes.
ifVfelquitte, tn. = wilde kwee, kweeappel.
=
alYfeirun'D = appelrond. efvfelfaft,
appelsap. aPletfauer = zuur als een appel.
=
2l^'fel ;l faun, ru.; jrbate, m.; :fdiethe,
appelllzuur; -schil ; -schijfje.
%Oct II fitintmet, m.; =friptittr4 en, 1.= a PP el II grauwtje(of:-schimmel);-beignet(of:-broodje).
sinaasappel.
—n
ittifeifFne,
qtrubet, m.;
W.
itPletatiet,
-bol; -wijn (of: cider).
—,
aphaeresis
(af2l,01)ii'refiL
werping van een letterklank vOOr aan het
woord).
20Actfle', iv. — = aphasie, spraakstoring.
1. — d,
lien ob. .. lia = aphelium.
..men = aphorisme.
2l0bort ,b'tituL nt.
aptoriltifd) = aphoristisch.
= Aphrodite.
itlArobrte,
/tPlOnttl ' (spr.: ap16), m. —d= aplomb, zekerheid.
apodiktisch, op stelligen toon
atiobiti tifit
gesproken, onweerlegbaar.
..niien = apogaeum.
2Woaifunt,
apokalypse, Openbaring
ittwfalWfc,
van Johannes. aporaiwtfiri)= apokalyptisch.
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achter aan het woord).

itOos iope,

apocope (afkapping

WOoirtylAen, $1. = apokriefe boeken. (too:
frtrOt(lich) = apokrief.
=
%Pato, tn. = Apollo. %lotto'lila,
Apollonia.

%Vulva', m. -(e)4, -e = apoloog, leerfabel.
%Voiotia, m. -en, -en = apologeet, verdediger. aOutoqelifr4 = apologetisch, verdedigend, verdedigings... itOoloqie,
apologie, verdediging,
-ta = apophthegma,
zinspreuk.
atioPtertifit = apoplektisch, volbloedig.
- -n = apoplexie, beroerte.
WOoOtegiet,
)1.twitafte', to. -, -n =apostasie, afval (van
't geloof). WOO-tat', m. -en, - en = apostaat.
a posteriori = a posteriori: door ondervinding, achteraf. Onlfterito' rifit = aposteriorisch, ondervindings..., ervarings...
WOoltet, nt. -4, - = Apostel. WOoltetqe:
= Handelingen der H. Apostelen.
fc4ict)te,
= apostellepel(tje).
WOo'ftettaftet,
WOoftotat', 1. -(e)4, -e = apostolaat. apofto'::
e aiinfg = de
tifit = apostolisch; ber
Apostolische Koning (van Hongarije).
-(e)4, -e = apostrophe, afWOOtropty,
kappingsteeken.
-n = apostrophe, toeWOoftro'00e, Yu.
spraak.
fcbtn.
(b.) = apostropheeren.
aOoftroO0ie'ren,
-n = apotheek.
WOotf)ele,
itOutbeler, In. -4, - = apotheker.
etpot4eferqcittir4t, f. = medicinaal gewicht.
itOottjelerortittung, tu. = pharmacopoea,
artsenij- of recepteboek. WOott)elerrerdj=
flung, tn.= apothekersrekening (eig. en fig.).
-n = apotheose, vergodWOOtjeo'fe,
delijking.
WOOarae, m. -(e)4, -e = apparaat, toestel.
1. -4, -4 =
WOOartentent' (spr.:
apartement, kamer, vertrek; bestekamer.
WOOetr, m. -(e)4, -e = appel. ittitieitartv,
. m. -en, -en = appellant. %pant', m.
-en, -en = geIntimeerde. WOOeitation',
hi. -, -en = appel, hooger beroep. WOOet:
tation4i gerictit, f. u. tn. = hof van
appel. WOOettationirat, m. = raadsheer
bij het hof van appel.
..be(n) ob. ..ba =
WOOettatitqunt), f.
appellatief, soortnaam.
fcbtu.
(b.)
=
appelleeren; an
appeltie'ren,
jemanbd Sobtlhoffen a. = op iemands welwillendheid een beroep doen.
- = appendicitis, ontste1.tOPenblet' t14,
king van den blinden darm.
tn.
-(es),
-e ob. ..b16e4 = appenWOOen'big,
dix, aanhangsel.
-n

210004t4eq'sna,

WOOertinen4', -, ..nenaien, WOOertinett4',
tr). -, -en = toebehooren.
ItPPer3ePtion ', tn. -, -en = apperceptie,
(heldere) waarneming. atioer3iOie'ren,
(h.) = appercipieeren, opvatten, waarnemen.
-(e)4, -e = eetlust; guten W.!
WOOetit',
tnacben =. den eetlust
eet smakelijk!
= eetlust gevoelen; ber
opwekken;
foment beimfen = al etende krijgt men
honger. apOetiftirt) = eetlust wekkend, aanlokkelijk, smakelijk, appetijtelijk.
= gebrek aan eetlust.
WOOetittoliniett,
aO'Oi1c0 = Appisch.
apOtanie'ren, f(t tu. (b.) = aplaneeren, vlak
maken.

aragonifd).

apOtaubte'ren, fcbtn. (b.) einem = (iem.) toejuichen, applaudisseeren. WOOtau4',
= applaus.
tO. -, -en = applicatie, toepassing, ijver.
it4Wiratur', tn. -, -en = vingerzetting.
aptaile'rett, fcbth. (b.) = toepassen, appliceeren.
/t0Point'(spr.: appwén), tn. -4, -4= appoint,
saldosom, saldowissel.
apOorr! = apporte ! zoek!
apportie'ren, fctn. (b.) = apporteeren.
WOOO-ition', tn. -, -en = appozitie, bijstelling.
WOOretettr', . -4, -e = appretuur.
aOlnette'reit, 1cbtn. (b.) = appreteeren, toebereiden; opmaken, glanzen.
WOOretur', tn. -, -en = appretuur.
-, -en = approbatie,
WOOrobations,
goedkeuring.
a0Orobie'ren, fcbni. (b.) = approbeeren.
WOOro'die (spr.: approsje), tn. -, -n = approche, loopgraaf.
atiOrogintatitf = approximatief, bij benadering.
a. pr. = anni praesentis: van 't loopende jaar.
WOrtroje, -, -n = abrikoos. WOrifolen:
fteht, m. = abrikozepit.
nt. - u. -(e)4, -e = April; erten In
ben K. fcbiden = iem. tot Aprilgek maken,
voor gek laten loopen.
WOrirtitunte, tn.= witte boterbloem. %peiw ,.
nary, tn. = Aprilgek. WOritluetter, 1. =
Maartsche bui, (left.:) Aprilweer.
a priori : van to voren, vooraf.
tZ prio'rt
aOrio'rifit = apriorisch.
aproO134' (spr.: apropo) = apropos.
WOfi'be, WO'fi4, m. -, ..fiben=apside, keerpunt (in de baan van een planeet); zijbeuk.

WOOttfation',

Apt. = 9.1ppoint.
aotte'ren, 1cbtn. (b.) = apteeren, aanpassen.
Woldbuff, tn. -(e)4, -e = aqaeduct, waterleiding. itquantarin', nt. -(e)4, -e = aquamarijn (een edelsteen). itquareff, f. -(e)4,
-e = aquarel.
(b.) = aquarelleeren, in
waterverf schilderen.
..rien = aquarium.
f.
itquatin'ta, iv. - = aquatinta (een soort
„gravure).
= aequator. aquatortar =
itqualor, nt,
aequatoriaal.
itquabit', In. -(e)4, -e = aquavita, brande.wijn.
Wauttlfirift', tn. -en, -en = aequilibrist.
aquititieftijc4 = aequilibristisch.

aquarettie'ren,

iiquinuftiar = aequinoctiaal. itquittortittin,
1. -4, ..tien = aequinoctium, nachtevening.

aquitiatent' = aequivalent, gelijkwaardig.
itquitiatent s , 1. -(e)4, -e = aequivalent.
-, -en = gelijkwaardigitquitiaten3',
heid, aequt valentie.
= dubbelzinnig.

Ur, f. u. tn. -(e)4, -e

are, DM2.
it'ra, tn. -, area = aera, tijdrekening, tijdperk, periode.

Arabier. etrabare,
-n = arabeske. 2tra'bien, f. = Arabiö.
araliifci) = Arabisch.
itragoltiett, f. = Arragon, Arragonie. itrago':
flier, nt. -d, - = Arragonees. arago'niftt

it'ratier,

= Arragonsch.

itramaer.
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itrautas er, nt. – g , – = Arameeer. arautiitife0
= Arameesch.

— = areometer.
u.
itriionteler,
araritunt), —,d, —e (ob. ..ien)=schatkist.

ar'beit,

tn. —, —en = arbeid, werk, bezigheid, moeite; bewerking, uitvoering; taak;
bie K. einftetten = het werk staken; befteate
Vt. = besteld werk; erbabene K. = relief; bath
erbabene W. = bas-relief; tnie bie fo ber
,2obn = loon naar werken; eine pracbtbotle
K. = een prachtig stuk werk ; iiffentticbe
lI .. en = publieke werken: an Me Vt. gebn
macben aan 't werk gaan;
ob. ficb an bie
gebn = op daghuur gaan; bet ber
auf
fein aan 't werk zijn; einen in 91. nebmen
= iem. in dienst, in 't werk nemen; ein serf
in Vt. nebmen = onder handen nemen;
nteib ift in = is in de maak, onder handen;
bei einem in lt. fteljn = bij iem. in 't werk
of in dienst zijn.
ar'betten, fcno. (b.) = arbeiden, werken, bezig
zijn; bewerken; gearbeiteter etein =bewerkte
steen; fin agelobn a. = in dagloon of daghuur werken; an ether Sacbe = iets onder
handen hebben; einem in bie ,t■ attb a. = iem.
in de hand werken, bijstaan; ber etegraPb
arbeitet = werkt: ber rein arbeitet = ..werkt
of gist; ba g ''cbiff arbeitet =..stampt, werkt;
fist au robe a. = zich doodwerken.
itr'beiter, m. — g , — = arbeider, werkman;
jeber ift feineg 2obne g inert = de arbeider
is zijn loon waard.
—, —nen = arbeidster, werkitebeitertn,
ster; werkbij.
ifrbeiteritattb, m. = arbeidersstand, werkmansstand. Wr'betterbereitt, m. = werkliedenvereeniging.
itr'bettneber, tn. = werkgever, bans, patroon.
Webettnebuter, m. = werknemer, arbeider.
ar'bettfant = arbeidzaam, werkzaam itr'beitz
fiantfett, to.—=werkzaamheid,arbeidzaamheid.
Wr'beiMeutel, m. = werkzak, breizak, reti= werkbij. Wribett
cule. ftr'belOblette,
buck 1. arbeidsboek, werkmansboekje, livret.
Wr'belOeinfteltung, tn. = werkstaking.
ar'beiteiihia = bekwaam, in staat om te
werken. Mfbetateth, = arbeidsveld.
bettOrau, tn. = werks,rouw.
= werkplaats, werkhuis;
itribeitMiatO,
verbeterhuis.
werkkamer; laboratoetr'beitOantnter,
rium; kamer van arbeid.
f.
werkdoosje, werkkistje, gereedschapskistje.
rn.=
:tam,
tn.
;
bett4lIfiirtutett,
f.;
Jraft,
Wri
work ilmandje, -kracht; -loon (of: arbeidsloon).
ar'bettOtod = werk(e)loos. WebeiOntaint,
arbeider, werkman.
leute
Qtr'beitt4iMetnef, tn. = werkkrukje. ar'bei0=
2tr'beit4fctieu, to. =
lui,
traag.
fdjeu =
traagheid, afkeer van het werk. 9..tr'beiti3frOute,
= industrieschool. itr'beit4ftube, to. =
studeerkamer, kantoor, atelier, laboratorium,
werkkamer.
itr'beit4taa, nt. = werkdag. Itr'beit#tafite,
to. = Krbeitgbeutet.
ar'beittl unfkibin = niet in staat om te werken,
invalide.

itronautenaug.

arbitrie'ren, fcWv. (b.) arbitreeren, schatten.
.. men = archaisme,
iirdiaWntu4, m.
ouderwetsehe, verouderde uitdrukking.

ardmi'ftlfd) = archaIstisch.
itrititotolf, nt. —en, —en = archaeloog, oud-

—n
heidkenner.
archaeologie. arcljdoto'nifc4 = archaeologisch.
—n = arke.
itrAe, tn.
fo'nen = aartsiirrOibialottu4, nt.
diaken.
Wraintanbrit', nt. —en, —en = archimandriet,
opperabt in de Grieksche kerk.
iffityipet, m. — g , —(e) = archipel.
ftrciiiteff, nt. —en, —en = architect. aril*
terto ittifdi = architectonisch. itrititeftur',
to. —, —en = architectuur.
itrdiitratf, tn. —(e) g u. —en, —e u. —en =
architraaf.
archief. itrittbar',
–e
1.
m. —(e) g —e = archivaris.
Wrap:int', tn. —en, —en = archont.
= arcieregarde (lijfwacht
trele'rettaarbe,
v. d. keizer van Oostenrijk).
1. — (e0, — e = areaal (vlakte-grootheid
van een stuk land e. d.).
nen = arena.
arena, tn.
itreonte'ter, zie 2trdometer.
—(e)g, —e = areopagus.
itreo),aa',
I. arn (drger, draft) = erg, boos, slecht, kwaad,
boosaardig; sluw: slim, erg, groot, ernstig;
e g ift 6u a. = het is te bont, te erg; ein arger
eljler een grove fout; er macbt e g au a. =
hij maakt het te bont, te gek of hij gaat te
ver; icb febe nicbt g 9.trged babel = ik zie er
geen kwaad in; Wrgeg bon einem benfen
kwaad van iem. denken; tm argen tiegen =
in de boosbeid liggen, verdorven zijn.
It. —en = erg; obne = zonder arglist,
zonder booze bedoeling; ici) babe rein K. babel =
ik denk aan geen kwaad; W. an etto. nebmen =
iets kwalijk (op)nemen, zich aan iets ergeren.
arcebenfettb = ergdenkend.
de Booze.
%Vac bet
itraentan', 1. —(e) g = nieuwzilver, nikkelzilver.
/traentiltiett, 1. = Argentinie. araenti'ntfrO
Argentijnsch.
Urger, m. — g = ergernis, boosheid, spijt,
toorn, verdriet.
iteaertict) = ergerlijk, lastig, hinderlijk, aanstootelijk,boos, kwaad; lichtgeraakt, gemelijk,
korzelig. dr'aerticbreit, —, —en = gemelij kheid, aanstootelij kheid.
iir'aern, fcbtn. (b.) = ergeren, boosmaken,
plagen, hinderen, aanstoot geven; fftt a. ---zich ergeren, zich boosmaken (iiber einen:
over iem.); ficb tot ob. au robe = zich
dood ergeren.
itr'aerttiO, f...niffe g , ..niffe = ergenis, verdriet,
misnoegen, spijt, toorn; ergernis, aanstoot,
schandaal; 91. an einer eacbe nebmen = z.ch
over iets ergeren; ein iiffentlicbe g geben =
algemeen aanstoot geven.
= Argiver, bewoner van
itrat'ber, m.
Argos; ook: Griek.
= Argivisch.
%troll% In. = arglist, boosaardigheid, valschitebeitMlittae(r)=niet-staker,arbeidswillige. heid. arglittin = arglistig, boosaardig.
WebeitNeit, to.=werktijd. itr'bettNintiner, artflo = argeloos, onnoozel, zonder boosheid,
oprecht. itralofigfett, 11. —, —en =argeloosf. = Krbeit g f tube.
arbitrage (spr.: ...aazje), tn. —n = heid, eenvoud(igheid), oprechtheid.
arbitrage. arbitriir' =-arbitrair, willekeurig, argonaut', en. —en, —en = Argonaut. Wrao=
nau'int3tta, m. = tocht der Argonauten.
eigenmachti.

Ergot.

itrreft.
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= argot, dievetaal. er'inefauffrigag, m. = opslag van een mouw.
%root' (spr.: argk o), 1.
f. = armeluiskind.
%raiment', 1. —(e)4, —e = argument. /frau=
—, —en = argumentatie.
ntentation',
firlitettocti, 1. = armsgat.
argumenteeren. ar'nten, fcbtn. (t.) = verarmen (arm worden
araumentie'ren, ittn. (b.)
Argus. itri gu4augett, qh. =
itr'au4, m.
en arm maken).
Argusoogen.
= armhuis.
Itentenanftatt,
itraluotm, m. —(e)4 = argwaan, achterdocht, itrittenbiictife, to. = arm(e)bus.
wantrouwen; verdenking.
armbestuur.
Iteittenbireftion,
a-v(1'113;50'mi', icbto. (b.) = argwanen, verden- Itr'mentictu4, 1. = armhuis.
ken, wantrouwen; vermoeden.
Itrutenien, f. = Armenie. itruteltier,
arg'itiatittifcl) = argwanend, achterdochtig, —4, — = Armenier. aritte'nifc0 = Armewantrouwend, ergdenkend.

itriablte, tn. = Ariadne.
— = Ariaan. arhenifc0 =
Itria'ner, m.
Ariaansch. itrian-Wmit4, m. — = Arianisme.
—n = aria.
it'rie,
= Ariers. a'rifcb = Arisch.
Wrier,
Arion.
2tri'on, m.
ario'fo = arioso : als lied. %OWN, 1. —4,
—4 u

= arioso.

itriftofrae, m. —en, —en = aristokraat.
—n = aristoItriftofratie' (spr.: .. tie), to.
kratie.

ariftofralifit = aristokratisch.
itriftotelifer, m. —4, — = Aristotelicus.
ariftoteliftt = Aristotelisch, peripatetisch.
Itrittintetif' ob. itritilmetir, to. = arithmetica, rekenkunde. ftrittme'tifer, m.
—
= arithmeticus, rekenkundige. arid-met-4d)
= arithmetisch, rekenkundig. /trittmoute:
ter, in. u. 1. —4, — = arithmometer, rekenmachine.

Itrfa'be,

—n = arcade, booggewelf,
galerij met booggewelf.
1.
=
Arcadie.
Wrfa'bier, nt.
Itrfa'bien,
Arkadier. arfa'biftt = Arcadisch.
—
Itrfa'nunt, 1. —(4) ..na = arcanum, geheimmiddel.
—n = haakbus. Itriebufier',
Itrfettule,
m. —(e)4, —e = busschieter.
arctisch.
arrtifit
I. arm (amer, iirmit) = arm, behoeftig, beklagenswaardig; ein armer Siinber een beschuldigde voor het gerecht, een arme zondaar; a. an geiftigen 63aben = arm in (of aan)
geestesgaven; tnie eine ftircbenmatt4 =
arm als een (kerk)rat, ber %rine = de arme;
ber &mite = de stumper.
II. %rut, m. —(e)4, —e = arm, tale, vertakking; einem unter bie Wrme greifen = iem. een
handreiking geven, iem. een handje helpen;
fidj einem in bie Wrme merfen = zich in iems.
armen werpen; bie /Cane in bie Seite Item,
men = de handen in de zijde zetten.
= armada.
itruta'ba, to. —,
armadil, gordeldier.
1. — (5)4, —e
—, —en = armatuur (bewapeItruiatite,
ning van soldaten enz., nok van den magneet).
Itrin'banb, 1. = armband. itrin'tiinbe, =
stinger, armverband; (aan 't priestergewaad)
manipel.
etrnebruft, —e u. ..brilite armborst,
hand- of voetboog. Itruebruftfttiitle, nt. =
boogschutter.
1. —4, — = armpje.
arnebici = zoo dik als een arm.
—n = leger. itrutee'befebt, m.
Itrmee',
dagorder. itrinee'for4i4, 1. = legercorps.
Itrinee'lleferant, m. = lecerancier van het
.leger.
— = mouw; auf ben W. 00=
Iir'utet, tn.
ten ob. binben = op de mouw spelden.

nisch. Armeensch.

Itfittenfaften, m., Itemenfaffe,

= arme-

kas.

ItentenOftege, = armezorg. itr'titew:
pfteger, tn. = lid van (een vereeniging voor)
armezorg.
armeschool. itr'uten=
itemenfitute,
= bus, blok.
ftocf,
itr'utettberioattutta, tn. = armbestuur, diakonie. itr'ntentoefen, f. = armwezen.
= armeridders.
Itritterieter,
= bank voor de beItrin(e)fiin'berbauf,
schuldigden, armezondaarsbank. /trm(e)fiite:
= armezondaarsgezicht. ltr:
bermiene,
= boeveklok. 2fr:
m(e)fihisberatocfe,
intelfitieberftutit, In.=-Writtefiinberbanf.
armvijl. Urm':
Itritefeite, in. = lange
rn.=
netettf, f. = armgewricht.
(arm)oksel.

armie'ren, 1cbto. (1.) = bewapenen, uitrusten;
(den magneet) wapenen.
Arminius. itrminta'ner, tn.
= Arminiaan.
eirmitiffett, 1. leunkussen. %rneforbon. =
hengselmand.
arnefang = armlang, een arm lang.
Itrneteuttter, m. = armkandelaar.
= armoedig, armzalig.
firtieticlifeit, tn. — = armoedigheid, armoede.
itrntiting, tn. —e = morsmouw, overmouw.
ItrinIc#lette, tn. = armscheen, armplaat.
armletia = armzalig, ellendig, armoedig,
min, beklagenswaardig.
= armstoel,
Itruffeffet, m., Itrneftutit,
leunstoel. arm'fOattge, tn. = armband.
Itrinfilitberbatif 2c., zie Wrinefiinber,
['ant ze.
= armoede, behoeftigheid,
%emit, m.
gebrek;
icbdnbet nicbt = armoede is geen
schande.
=3eugni4, 1. = bewijs
Itr'utut4fchein,
van onvermogen.
itritt ' boU, In .— = armvol.
Itrn'Oint, = Arnhem.
Itr'notb, tn. = Arnold, Arnoud.
/trout', T. — ( r )d, — e; Itrolna, T.
U. ..mata = aroma, geur.
aronta'tiftt = aromatisch, geurig.
Ita'ron, nt. = Aron, Aaron; aronskelk.
Itsrott4ftati, m., .tour3, to. = aronskelk.
arpegate'rett (spr.: ..dzjieren), fcbto. (b.) =
arpeggeeren.
= arpeggio.
ItrIna'ato (spr.: ..dzjo), f.
itvrat in. —(e)4, —e u. —4 = arak.
ltrrangemette (spr.: ..zjetnä),
=
arrangement.
arrang-le'rett, 1cbro. (b.) = arrangeeren.
itrreft', tn. —(e)d, —e = arrest, gevangenschap, gevangenisstraf; beslag, arrest; int
fein = in arrest zijn, zitten;
auf etto.

%rutin',

itrreftant.

afeptifcb.
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beslag op lets

middel; eine W. berfcbreiben = een geneesmiddel voorschrijven.

itrreftant', m. —en, —en = arrestant. itrre:
—, — en = arrestatie.
ftation',
etrrefts tegung, tr. —, —en = beslaglegging.
itrreftlorat, 1., Jtube,
:3imnter, f.

itr5(e)neig libereiter, m. ; burl), = artsenij 11bereider (of: apotheker); -boek (of: pharma-

tegen ob. ettr. mit I. beregen
leggen.

arrestlokaal, politiekamer.
arrette'ren, fcbtn. (b.) = arresteeren.
—, —n = achterhoede.
itrrie'regarbe,
arrogant' = arrogant.
— = arrogance.
iirrogan31,
arronbie'ren, fcbir. (l.) = afronden.
f.
=
itrronbiffement' (spr.:
',arrondissement.
— = aritr'roturoot (spr.: arroroet),
rowroot.
Writ* = aars, achterste, gat,
itrfrij, nt.
billen.
/trfdrbade, tn. = bil.
ftrfctyleber, f. = aarsleer.
%O en', f. —(e0 = arseen.
—(e0, —e = arsenaal.
etrfenar,
arfe'ttig = arsenig, arseen...
= arsenicum.
itrfenif, f.
arfe'nitbaitig = arsenicumhoudend.
= arsenikzuur.
ilrfeniffaure,
arsis (heffing, opslag
1100, to. — fen
in een versvoet).
—, —en = aard, manier, wijze; gei/irt,
pastheid, goede manier; aard, soort, natuur;
= de manier, waarbie E unb eelfe trie
op ...; ba?, fat feine lI. = dat is geen manier,
dat is niet net; er bat feine = hij heeft
geen manieren; bat 6 (to) eine Ill. bat = dat
het een aard heeft of dat het een lust is;
2anb6 Sitte = 's lands wijs,
2anb6
,,, op die manier;
's lands eer; auf bieie
fcblagen = uit den aard slaan;
auk ber
einaig in feiner = eenig in zijn soort;
nart) W. ber binefen op de manier van de
Chineezen; jeber febt nacb feiner W. = op zijn
manier; W. raft nicbt bon = een aardje
naar (van) zijn vaartje of de appel valt niet
ver van den stam.
itrt'begriff, m. = soortbegrip.
iirtefaff, f. — (e) y , —e = voorwerp van kunst.
itr'tentW, tn. — = Artemis.
arlen, fcbtr. (b.) = aarden (naar, nact), gelij ken; aarden, gedijen, tieren; trobl ob. gut
geartete
Wilber = goedgeaarde of goedgema'
nierde kinderen.
—, --0 = arterie, slagader.
itrte'rie,
artelifMer Orunnen = artesische put, Nortonpomp.
itritintr ob. Wr'tur, m. = Arthur.
ar'tig = aardig; (van kinderen) zoet; (van
volwassenen) beleefd, hoffelijk, welgemanierd,
galant. tn. —, —en = lief held,
zoetheid; beleefdheid, hoffelijhleid,netheid,
kompliment, galanterie.
— = artikel; lidwoord.
artilet, nt.
articulatie.
itrtifutation', tr. —, — en
artifulie'ren, fcpo. (b.) = articuleeren.
—n
=
artillerie.
—,
itrtilferie,

itrtillerie'

m.; :Oart, tn.; JcOute,

= artillerielofficier, -park; -school.

artifferift', m. — en, — en = artillerist, kanonnier.
—n = artisjok.
itrtifctiocle, to.
Wrtift', m. —en, —en = artist.
artrftircli = artistiek.
—n = bergden: ook ,ziir bet=
itrlie,
fief er.

itra(e)ne,

—, —en = artsenij, genees-

Wri(e)netforntel, = recept. [copee).

itr3(e)nergeivic4t, f. = medicinaalgewicht.
itrA(e)nernt(0, 1. = medicijnglas of -flesch.
artsenij- medicijnkastje
of -kistje.

= geneeskruid.
Wri(e)nel'fraut,
arge)neiltdi = medicinaal, geneeskrachtig.
iir3(e)nentittet, f. = geneesmiddel.
= tarief van de geneesliri(e)neilage,
middelen.

itrgeptertuefen, f. = medicijnwezen.
c aft, to.= medicinale wetenettf0

iiserh3a(ep).it

etiket.
itr3(e)tteliettet,..m.
grate = arts, dokter, geneesheer.
—, —nett = (vrouwelijke)
dokter. arArtich = geneeskundig.
I. M, f 9Iff6, Wife = aas (op kaarten).
— = as (een noot); As bur =
II. As, f.
as-mineur.
as-majeur; As moll
— = asa (foetida), duivelsdrek.
%Jilt,
—e = asbest.
MOOT, us.
—e =-- ascenseur, hydrauftfcenfeur', m.
lische pers; lift.
Wfcbe = kom, pot, teil.
m.
aschbakje. afititifeigt =
m.
aschgrauw. afrirbionb
aschbrood.
asch; atOgefaugte W. = loogIti fc4e, ru. —
in de asch leggen.
tegen
.9.sch; in (bie)
ft'friie, to. —, —n = vlagzalm.
'fdlenll bab, f.; tiester, trt., :be0iitter, us. =
asch II bad; -bakje ; -bak (of: -vat).
fitenbrObet, m. u. 1. — Asschepoester.
it'fdynfalf, itifstenf)e-r1), m. = aschgat,
aschhaard. allt(en)farbig = a f cra farbe n.
it'fiten II grube, Iv.; :faften, m.; :hug, m. =
aschlikuil (of: -belt); -kist; -kruik (of: urn).
= aschllkruid;
I/J*1111 fraut, f.; :bitten,
-koek (-brood).
it'frbentauge, tu. = loog.
et'fiten WM, f.; :ofen, in.; =Offanie, tn. =
aschilgat, -oven; -plant (of: -kruid).
et'fcbettputtet, nt. = Wicbenbriibet.
= aschzout, loogzout, soda.
itiltenfat3,
itr3t, m.

irfo9enlItotif, m.; ::trecter, m. ; :tuft, f. =
asch II pot; -trekker (tourmalijn); -doek.

W'fcbetturne, tr. = Wfcbenfrug.
irfc4en3leber, tn. = aschtrekker, tourmalijn.
— = looierskalk, looierskuip.
4rfc4er, nt.
4111tergrube, tr. = looierskuip, runkuip.
iffrberig = asschig, aschachtig.
irfriiertnitttoolt, tn. = Aschdag.
ii'fcbern, fcbiro. (b.) _--,- in de asch leggen; ploten (van huiden); elnen = iem. het aschkruisje geven (op Aschdag in de R. C. kerk).

afrirfa41 = aschvaal. afeWfarben, afriyfar=
big = aschkleurig.
affirgran = aschgrauw; eentonig, vervelend;
ba y gebt in?, 9Ifcbgratte = dat gaat to ver.

a;fr4ir4t, a'f.cf)ig = dicte rb t.
kfittguL it'fittgoC nt. = Aeschylus.
aschplant. 2ff0furfien, =
itfdrtraut,
aschbrood. /tickfaurti,
= eschlook, sjalotte.
iffqmelfe, to. = poelmees.
— = bismuth.
itfelf3tum,
irfen, 43t. = Asen (goden).
azen, met aas lokkon.
ii'fen, fcbtr. (b.)
aseptisch.
afetetifd)

lifer.

%li fer, di fer, m. —4, — = ransel, proviziezak.
%fiat', nt. —en, —en = Aziaat. afia'tifit =
Aziatisch. illicit, 1. = Aziö.
itaci fe u. f. in. = W43e 1 e u. f. tn.
Wfle'Plo4, Wfulap i, nt. = Aesculaap.
Witto'bi, m. -,=.- Asmodee, booze geest.
440)400, ot. = Aesopus.
iifo'plfcri = Aesopisch.
irfobfrite4 Meer = zee van Azov.
ittPalia, iffPa ifie, in. = Aspasia.
itfOefti, ot. —(e)4, —e = aspect.

Wiper, ot. = asper (Turksch geldstukje).
il4Pbatti, m. —(e)4, —e = asphalt.
a0baltie'ren, fcbin. (t.) -.--. asphalteeren.

itt4afaric0.
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ilfte'rien, V. = asterien (een soort opalen).
afteirifit = asteriek, ster..
ilfteri4 intit4, nt. —, .. men = sterrebeeld.
ititeroib i, m. —(e)a u. —en, —en = asteroide,
kleine planeet.

%fMettle', in. — = asthenie, lichaamszwakte.
ifftinnopie', in. — = asthenopie, zwakzichtigheid.
in. — = aesthetica, de leer van het
ilftbelii, ,tn.
schoone.
m. —4, — = aestheticus.
iiffije' tiftt = aesthetisch.

itftWirta, 1. —a = asthma.
aftbutai tifc0 = asthmatisch.
ii'itio = vol takken, kwastig, knoestig.
iOtibattl)flafter, 1. = asphaltbestrating.
ilftlantatW i ntiO, m. — = astigmatisme.
iliPbobill' = Kffobitt.
aftiginalifcb = astigmatisch.
itftibtlxie, Iv. —, --tt = asphyxie, schijndood. iiftinticireit, fcbin. (b.) = estimeeren.
iliViranti, m. —en, —en = aspirant.
ilfti1or4, f. = kwastgat, knoestgat.
itfPirai ta, in. —. .. ten (u. ..td) = aspirata, itjti linn, m. —(e)a, —e = jonge vogel.
geaspireerde of aangeblazen letter. iljpira:
to4 = takloos.
tion', m. —, - en = aspiratie. %fp-traitor, afti
ilffraMan, ilirrafan, 1. = Astrakan.
in. --, ..to'rett = aspirator, ventilator.
sterrelamp.
afPirleireit, fcbin. (tj.) = aspireeren (een let- itftral'fainpe, in. = astraal-lamp,
ilftrognolie, in. — = astrognosie, kennis van
ter), (naar een betrekking) staan.
m. —en, — en =
de
sterrebeelden.
itftrograpir,
irft = 9.1.g.
(toestel om sterrekaarten te teeitfictflaii(c), tn. ..gai(e) g , ..gaie(n) = asse- astrograaf
kenen). itftrograPitici, in. —, —n = astrogaai (Zuidafr. werpspies).
grafie,
sterrebeschrij‘ing.
ilftrota'biunt, f.
itffeittrabeite, nt. - g , - e ; liffefura'bor,
—4, .. flint = astrolabium (instrument om de
-en, -en; ilffeturanti, m. -en, -en = as- hoogte
van
sterren
te
meten).
ilftrolog', m.
suradeur.
—en, —en = astroloog, sterrewichelaar.
ilffefurait3', in. -, —en = assurantie. ifile:
astrologie.
,
in.
=
furani'maiter = makelaar in assurantien. ilftrologici
itifefurarti iPotice, in.= assurantiepolis.i(ffer. aftroto'gliA = astrologisch.
itftrottont', m. —en, - en = astronoom.
furanOriintie, in. = assurantiepremie.
in. - = astronomie, sterreitffefurnt', m. —en, —en = geassureerde, itftronontie,
kunde. aftroitointitc4 = astronomisch.
verze kerde.
zittend
(van bladeren en bloemen).
ay ftanbin =
niietarie'reit, icbtr). (tj.) = assureeren.
ilftua'riunt, 1. — g , .. Tien = aestuarium,
arfet, tti. —, — n = pissebed.
dampbad.
,Aeit = ofen.
n if entie'ren, fcbiti. (tj.) = toestemmen, instem- ittflocrf, 1. =-- (de) takken.
IMO', f. —(e)a, —e = asyl, toevluchts000rd;
.: n ; (voor den dienst) goedkeuren.
W. fiir Cbbacbtofe = toevlucht voor dakloozen.
it ,ctifor, m. --, —en = assessor (bevoegd,
mar nog niet geplaatst ambtenaar).
it fnti ret4t, f. = asylrecht.
itigetle, tn. —, —tt = assiette; houding; ilfnmPto'te, in. -, -.n = asymptote.
aftinbeitif dj = asyndetisch, zonder verbinding.
bord; schotel.
'241igitati , m. —en, —en = assignaat, geas- itfnnibeton, f. —4, ..ta = asyndeton, wegsigneerde. ilffinna ite, tu. —, —n = assignatie. lating van het verbindingswoord.
itf3enbeitti, m. —en, —en = ascendent (bloedniiiAnie'rett, fcbto. (b.) = assigneeren.
verwant in opgaande lijn).
ttiiltntilation', tv. -, —en = assimilatie.
WfAettbetti t, tv. — = ascendentie.
affintilicireit, fcbin. (ti.) = assimileeren.
afientviciren, fMtn. (b.) = ascendeeren, stijgen,
Ufirfe, tn. —, —n = assise, zitting.
opklimmen, bevorderd warden. 2lfi3enfioni, in.
ifffil'en, 43t. = rechtbank van gezworenen.
ilffiftenti , in. -en, -en = assistent. ifiliften3', —, —en = ascensie, opklimming; hemelvaart.
tn. -, - en = assistentie. ilffiftem'arat, %Neje, in. — = ascetisme (strenge beoefening van deugd en godzaligheid door een
m. = ()Meier van gezondheid 2e klasse.
leven van ontbering en boetedoening).
affiftie'ren, fcbm. (u.) = assisteeren.
M3ets, at. —en, —en = asceet. Waelif, tr.
ilffociO, m. —I, —4 = associe.
— = ascetica, ascese. aNcitifit = ascetisch.
ifffonait3i, in. —, —en = assonance, halfrijm.
iltaiii&mi0, m. — = atavisme, erfelijkheid.
affonteiren, fcbto. (tj.) = assoneeren.
ittelier' (spr.: ateljee), 1. —4, —4 = atelier.
nffortieiren, icbto. (tj.) = (as)sorteeren.
%i tem, m. —d =adem, ademhaling; W. botert,
itffortintent r, 1. —(e)4, —e = assortiment.
fcbiitifen = ademhalen, -scheppen; ficb auf3er
ilffo3iationi , in. -, -en = associatie.
K. faufen = zich buiten adem loopen; Wieber
affo3ilei rett, fcbm. (b.) = associeeren.
au
9t. footmen = weer op adem komen; ben
affuntic iren, fcbin. (b.) = assumeeren.
K. anbaften = den adem inhouden; einen in
itffunttion i, tn. — = Assumtie, hemelvaart.
91. fatten = iem. aan den gang, bezig houden.
itfitt'rer, in. ---, — = Assyrier.
itfflfriett, f.= Assyrie. nfityrifet) = Assyrisch. it'tembolen, f. -a = ademhaling. aitentio4,
a. St. = atten Stit4: ouden stijl (d. i. naar ademloos, buiten adem. ititentrofinicit, in. - =
ademloosheid, moeilijke ademhaling. %titan:
de Juliaansche „tijdrekening).
ilft, in. —ea, Wfte = (dikke) tak, hoofdtak; not, to. = benauwdheid, ademnood. %Nein:
Aug, in. = ademtocht; in einem W. = in ben
kwast (in het hout).
adem; ber tejte W. = de laatste adem, zucht.
Olen jiff), icbtu. (b.) = zich vertakken.
ittOnlarirk in. = Athalarik.
Si fter, tn. —, —n = aster, sterrebloem.

ittbatia.

= Athalia.
fttbalta,
ittbeisYntu4, m. — = atheisme. %Wilt', tn.
—en, --en = atheist. athel'itift4 = atheistisch.
f. = Athene. ift4enit'unt, f.
..niien = athenaeum. iftfie'ne, tu. = Athena.
— g , — = Athe%Winer, ittOettienler,
Atheensch.
attienten'ttici)
ner.
= aether.
it't0er, m.
= aetherisch.
attierifie'ren, fcitn. (b.) = aetherizeeren, met
aether bedwelmen.

elberfiture,
ittOitypiett,

= aetherzuur.
= Ethiopia.

auf.
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= Ethiopisch.
—4, — = Ethiopier.
iftbiet', m. —en, —en = athleet.
— athletika. atfites tifel) = athletisch.
44/0)11, f. —(e)4 = aethyl (een zeer vluchtige stof).
aetiologie, leer van de
—
ilifogie' ,
at
oorzaken (van ziekten vooral).
%dant', m. —en, —en = atlant, atlas (zuil).
= Atlantisch.
%MIL tn. — u. ..ffe4, ..ffe = atlas, satijn;
ffe4, ..fanten = atlas (kaartwerk);
—
atlas (wervel), atlant.
afta6artig = gesatineerd.
Atlasgebergte.
St'IcOgebirge,
ittlaetetb, f. = satijnen kleed, japon van
satijn. anaffett = van atlas, satijnen.
= atlas-, satijnwever.
:Wirter,
amen, fcbtu. (b.) = ademen, ademhalen; (in
bij v. lade a. = wraak
of uit)ademen, ook
ademen.
iftmen, = 9Itmung.
= atmometer,
ittntomeler, f. (tn.) —4,
verdampingsmeter.
—n
=
atmosfeer.
fttutofpfia're,
atutofpfiii'rifri) = atmosferisch.
ademhaling. itt'ntunc0:
itt'ntutta, tn. —
befdituerbe, tu. = moeilijke ademhaling.
2tt`ntunn4organ, ermunOtvertieug, =
ademhalingsorgaan.
.ttna, m. —4 = Etna.
tn. —,
=
Wo g', f. —(e) g , —e;
atol (ringvormig koraaleiland).
%tont', —(e)l, —e = atoom. iltont'fleloir4t,
1. = atoomgewicht. ittontWntu, m. — =
atomisme (leer van 't ontstaan der wereld nit
atomen). %tomtit', m. —en, —en = atomist.
%tonic', tn. — = atonie (verslapping v. h.
lichaam).
—4, —4 = troef.
ettoUt' (spr.: atoe),
9Itrien = atrium, voorhalle.
irtrium, f.
— = atrophie, uittering.
fttrolgOe',
%trots-in', 1. —(e)4 = atropine, doodkruid.
atfcb! = sliep uit!
at'fifien, fcbin. (b.) = uitsliepen.
9Attalte, m. —4, —t = attaché.
itttacle, tn. —, —n = attakke, ataque, aanval, toeval. attatite'ren, fcbtn. (b.) = attakkeeren, attaqueeren.
—(e)4, —e = aanslag. ifttett:
attentar,
nt. —I, — = die een aanslag doet.
Uttention', tn. — = attentie.
ittteff, enteitat', m. —(e)4, —e = attest,
attestatie, bewijs; iirAtticbe iltteft = bewijs
van den dokter.
attesteeren.
atteftie'ren, fcbrn. (b.)
m. —(e)l, —e = wilde vlier, kruidvlier.
f. = Attika.
I.
—ten = attika, halfverII. ift'ttra, h).
dieping.

m. = Attila; %rata, m. —t, —4 =
attila, huzarejas.

atitifit = Attisch.
—, —en = attraktie.
Uttraftion',
attra001e'ren, fcbtn. (b.) = attrappeeren.
%WOW', 1. —(e)4, —e = attribuut, bijvoeglijke bepaling, kenteeken, zinnebeeld.

attributio' = attributief.
= to etsen.

f., etf'brud, m. = ets.
—n = ekster; pruik.
iir3ett, fcbtn. (ti.) = etsen; uitbijten, branden;
azen, aanlokken; voeren.
bijtend, brandend.
iit'ottb
=
etfgrunb,..m. = etsgrond. fitrfunit,
etskunst. itWritittd, f. = bijtend middel.
4itrivaffer, f. = sterkwater.
—, —en = het azen, voeren.
arming,
fit'Aung, tn. —, —en = het etsen; bijten,
branden.
zie E u (e).
au! = au! ai!
auc0 = ook, eveneens; Wenn .. aucb = al
..(ook); beer aucb = wie..00k; Inie..audj=
hoe .. ook; tnetcbe4 audj feine Vane rein miigen =
wat voor plannen hij ook moge hebben; tuirft
bu 6 aud) tun? = zul je het stellig doen?
aucb = al .. (ook).
ob
erteilen,
aubten3', tn. —, —en = audientie ;
gel en = audiöntie geven, verleenen; um eine
nacbfucben om audientie verzoeken, aud.
aanvragen.
—e = auditeur, bijzitter
ltubiteur', m.
in een rechtbank. etubrtor, m. —4, ..to'ren
auditor of auditeur.
9tubitos riant, 1. —4, ..rien = auditorium.
9.1u(e), tn. —, —en = weide, landstreek,
landouw, dreef.
ftu'erOatt, m. = auer-, bosch- of woerhaan.
itu'erbutitt, = auer-, boschhoen.
itu'erodO, m. = oer-os, wilde os.
I. ant, l r d p. mit Dat. and Akk.: op : auf
ber Straf3e rein = op straat zijn; er ift auf
feiner Stube = op zijn kamer; auf been Obm=
nafium, auf ber auf ber Reif e, auf Meilen
fein = op 't gymnasium, op (de) yacht, op
reis zijn; auf rben = op aarde; auf bem
aiiicten tragen = op den rug dragen; auf
frifcber Eat = op heeter daad; auf ber (ieige
Meten = op de viool spelen; ettn. auf bent
,t)ersen baben = iets op 't hart hebben; auf
feinem Mecbte beftebn = op zijn recht staan;
hij is op mijn kant,
er ift auf meiner Seite
zijde; — auf bie Citrate gebn op straat
gaan; fidj auf ben Beg macben = op weg
gaan, zich op weg begeven; er tam auf mid)
Au hij kwam op mij toe; icb ging auf ibtt
tel = ik ging op hem af; auf einen bauen =
op iem. bouwen, rekenen; ficb auf einen ber.
fallen = zich op tern. verlaten, op iem. rekenen; einfItt3 auf einen baben invloed op
iem. hebben; ein Eruct bon 5 43funb auf bee
QuabratAentimeter = een druk van 5 pond op
de vierk. c.M.; auf ,a'bre Oefunbbeit = op Uw
gezondheid; auf (meine) ebre = op mijn eer;
auf ben erften Otict = op 't eerste gezicht;
auf Mete Beife = op doze , wijze; auf4 befte =
op zijn allerbest ; auf baC 9fitterfte gefatt fein =
op 't ergste voorbereid zijn; auf4 neue = opnieuw; auf4 Oeratetnobt = op goed geluk;
auf meine Oefabr = op mijn risico; auf Itrebit
= op krediet; auf Zsbren Bunfd) = op Uw

itt'3ei,
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wensch; die bi g auf einen = alien op een
na; auf bfe Tibet fttniiren = op den Bijbel
zweren; er Dort auf beibe Jtamen = hij antwoordt op beide namen; bie Ziir gebt auf bie
Straf3e = komt op de straat uit; aan : auf
biefer eeite = aan dezen kant; auf beiben
Vtugen blinb fein = aan beide oogen blind zijn;
in: e g geben 6 auf ein $funb = er gaan er 6 in
een pond; auf ,Vateittift = in 't Latijn; auf einen
Bug = in 66n teug; auf (ate voor alle
gevallen, in alle geval; langs: attf biefem, auf
gefettitem Taege = langs dezen, langs wettelijken weg; met: auf inetten stamen ift er
geftriebett? = met welken naam is hij ingeschreven? grof3e Stilde auf einen batten =
veel met iem. ophebben; naar: auf 2attb
reifen = naar buiten reizen, gaan; einen Q3rief
auf bie $oft tragen = naar de post brengen;
eg gebt auf 6ebn Utjr = 't loopt naar tienen;
om: idj gebe nittg auf ibn = ik geef niets
om hem; over: ein R3iertet auf aebn = kwart
over negen; per: aebn 9Jlarf auf ben Rog =
40 Mark per hoofd; te auf iiuterfte = ten
uiterste; tegen: auf ben V.tbenb = tegen den
avond; tot: (big ) auf Siberfeben = tot weerziens; auf ben te4ten Welter beaabten = tot
den laatsten cent betalen; bi g auf ineiteren
Oefebt = tot nader order; auf eMabenerfat
Konen = een eisch tot schadevergoeding instellen; van : auf eine Sacbe berafcbten = van
een zaak afzien; voor: auf eine Sote
voor een week; auf furfe Bat = voor korten tijd;
zonder voorz.: auf bem 2anbe inointen =
buiten wonen; auf ber Stette dadelijk: bag
bat nittg auf fit = dat heeft niets to beteekenen; — ficb auf bie Zeitte macben = wegloopen; (letb auf bie Seite brengen = geld
verduisteren; auf belle = best, zeer goed;
auf freunblitite = uiterst, zeer vriendelijk.
II. ant b = op, naar boven; auf unb ab =
op en neer, heen en weer; auf unb babon =
er van door; auf fein = op zijn, niet in bed;
auf, ook = offen.
III. auf ! = op! komaan!
aufarbeiten, fcbin. (b.) = opwerken, vernieuwen; uitputten, verbruiken; voltooien;
open of stuk werken; = zich opwerken,
omhoogwerken; zich afwerken.
auratmen, ftto. (15.) = herademen, diep adem
halen; op zijn verhaal komen.
aufatleit, ftin. (b.)= open bijten of branden.
aufbacien, fcbtn. u. ft. (tj.) = opbakken; overbakken.
aufbabren, Ito). (b.) = op een baar leggen.
aufbatif en, fttn. (b.) = in de schuur opleggen,
opschuren.
%urban, nt. = opbouw, het (op)bouwen.
aufbauen, ftto. (b.) = opbouwen, oprichten,
(eeibnattg geftenfe auf ben Zifcb) a. = klaarleggen, op stapeltjes leggen; (ook andere
zaken op de tafel) opzetten.
aufbauntett, fcbm. (b.) = op den (wevers)boom doen; opzetten; a. = zich verzetten.
aufbaufdyn, fcbtn. (tj.) = opzwellen, opzetten,
wijduit staan; eine Sate a. = (fig.) een zaak
opschroeven, opblazen.
aurbefitiben fici), ft. (fj.)= op zijn, niet in bed zijn.
[aurbegehren, fcbio. (b.) = opspelen, spektakel maken; zich luide verzetten].
aurbeiAtten, ft. (fj.) = op houden (een hoed
bijv.); openhouden (de oogen); [bewaren].
opstapelen.
aufbeigen, fcbro. (b.)
aurbelflett, ft. (Cj.) = openbijten, kraken.

itufbringung.

aurbeisen, fcbin. (b.) = openbijten, openbranden.

aufbefotuntett, ft. (b.) = openkrijgen, openmaken (een deur bijv.); opkrijgen (een hoed,
een bord eten, een thema).
auffierften, ft. (1.) = bersten, openbersten,
splijten.
aurbeffern, fcbin. (15.) = verbeteren, verhoogen (het salaris).
aurDetuaOrett, ftin. (b.) = bewaren.
bewaarplaats.
eturbetuafruttOort, m.
aurbicten, ft. (b.) = oproepen, op de been
roepen (een leger); aanwenden, in het werk
stellen, inspannen; toonen, ten beste geven;
ein rautl:iaar a. = het huwelijk afkondigen.
Wu!' bietung, in. — = aanwending, inspanning; oproeping; afkondiging.
aurbittbett, ft. (b.) = opbinden, opnemen;
binden op; losmaken, losbinden; einent ettn. a.
= iem. wat wijs maken, op de mouw spelden.
fcbm. (b.) = opzwellen, opblazen
(ook fig. van trots bijv.).
aurblafen, ft. (tj.) = opblazen; open blazen;
in de hoogte blazen of waaien; op (wakker)
blazen (met een trompet); ein aufgebtafener
Otenft = een opgeblazen, trotsch, verwaand
mensch.
aufbliittern, fcbin. (tj.) = openbladeren ;
a. = zich ontplooien.
auf'bteiben, ft. (f.) = op blijven; open blijven.
m. = blik naar boven, opslag (van
het oog).
aurbliden, fcbin. (tj.) = opkijken; opzien (au
einem, naar iem.).
attrblitlen, f cb tn. (f. u. ) opflikkeren, opflitsen.
fcbin. (f.) = opbloeien, ontluiken,
zich mooi ontwikkelen.
auttiojen, fttn. (b.) = vlot maken, lichten.
aurboraen, itio. (b.) = opborgen, opnemen
(geld), bijeen leenen.
aur braffen, ftin. (b.) = opbrassen.
aurbraten, ft. (b.) = opbraden.
aufitiramten, fcbto. (b.) = opgebruiken, verbruiken.
aufbrauf en, f dj iv. (tj. u. f.) = opbruisen; opstuiven, opvliegen.
aufbraufenb = opbruisend; opvliegend,
driftig.
aufbresten, ft. (f).) = openbreken (een deur,
een brief); opbreken (de straat); ontweien, uithalen (een hert); omspitten, omploegen ('t land);
a., (f.) = openbreken, openbersten, openspringen; opbreken, vertrekken, op marseh gaan.
aufbreiten, fcbtri. (tj.) = uitspreiden, spreiden,
uiteenspreiden.
aufbrennett, unr. (b.) = opbranden, verbranden; openbranden; einem ein Beiten a. =
iem. (brand)merken; einem du g a. = op
iem. losbranden, ook: iem. er een (een klap)
geven; a., (f.) = opvlammen, opbranden; er
Ift aufgebrannt = hij is zijn geld kwijt, platzak.
auf iningen, unr. (b.) = opbrengen (van prijsgemaakte schepen); grootbrengen (planten
enz.); openkrijgen, met moeite openmaken;
(een zieke, troepen) op de been brengen;
(geld) opbrengen; aanvoeren, bijbrengen
(redenen, bewijzen); (een mode) in zwang
brengen; (een gerucht) verzinnen, verspreiden ; (iem.) boosmaken, opwinden, vertoornen;
auf gebradjt = boos, kwaad, nijdig.
etufüringung, . —, —en = het opbrengen
(van schepen); het grootbrengen (van plan-

ten enz.).
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opstaan, verrijzen.
aufbroden, fcW-v. (b.) = brokkelen (brood bijv.). auferftefj(e)tt, unr. (f.)
— = opstanding, veraufbrobetn, iAtn. (f.) = opborrelen, opprut- ftuferftelmun,
telen (van kooksels e. d.).

9tufbrur4, in.= het opbreken, het op marsch
gaan; het omspitten; het ontweien, uithalen;
't openbreken (van een gezwel bijv.).
aufbruntutett, fcbtu. (b.) = luid brommen;
einem eine
efeibigung ob. ein g a. = iem.
uittartend beleedigen; einem einen 9,)lonat We=
fiingni g a. = iem. een maand geven, laten
brommen; (stud.) einem einen bummen Z'ungen
a. = iem. voor
uitschelden.
aufbiigeln, fcbtu. (b.) = opstrijken, oppersen.
aufbiirben, fcbtu. (b.) = opleggen, op de
schouders leggen, te dragen geven, opdragen;
ten laste leggen.
aufbiirftett, fcbro. (b.) = opborstelen.
aufbauten, fcbtv. (b.) = dam opzetten.
aufbaututen, fcbtu. (b.) = indijken; fir4 a. =
zich ophoopen (van wolken).
aufbaututern, fcbtu. (1. u. b.) = aanscherreren;
langzaam opkomen of verschijnen (ook fig.).
aufll = opdat, ten einde.
aufbe fcbtu. (b.) = opendoen (door het
deksel weg te nemen), blootleggen; (een geheim) ontdekken, aan den drag brengen; (het
tafellaken) spreiden, opleggen; (de tafel)
dekken.
aufboifen, fcbtu. (b.) = opwinden, opschieten
(van de lijn); oprollen (op de mangel).
aufbottnern, fc0tv. (b.) = donderend opklinken; geweldig opschrikken; fidj a. = zich
opdirken.
auftbiirren, fcbtu. (1.) = (op)drogen (ooft).
aufbriinnen, fcbtu. (b.) opendrukken, opendringen; opdringen, opdwingen.
aufbrefott, fcbtu. (b.) = aan-, opdraaien;
opendraaien, losdraaien; (een touw) uit elkaar
draaien.
aufibringen, ft. (tj.) = opdringen, opdwingen;
flit a. = zich op- of indringen.
aufbringliit = indringerig, opdringerig.
eturbriunlidgett,
— = opdringerigheid,
indringerigheid.
[aufbriifeht, fittv.
= uiteendraaien, uitrafelen].
Mufbrurf, m. = het opgedrukte, opdruk.
aufbrucfen, fctn.(.)= opdrukken, indrukken.
aufbriidett, fobtu. (b.) = opendrukken, openduwen; drukken op, opdrukken.
aufbuften, Irbil). (b.) = opgeuren, omhoog
stijgen (van geuren).
aufbunfen, fcbtv. (b. u.f.) = opzetten, opblazen,
opzwellen.
aufbuttftett, fcbtv. (1.) = opdampen, opstijgen
(als damp).
aufbuben, fcbtu. (b.) = voordenwind aankomen.
auregaen, fcbtu. (tj.) = open- of loseggen;
op- of overeggen.
aufelnateber = op elkander, na elkander;
tegen elkander, opeen.
Qiufeittan'berfolae, tn.
opeenvolging.
etufeinan'berftoffen, f. = botsing.
aufeifen, fc4t.n. (lj.) = van ijs bevrijden; ijs
opruimen.
aufentbait, m. —(e0, —e = oponthoud,
vertoef, vertraging; verblijf, verblijfplaats,
woning; uitstel, verwijl.
Wurentfmla II farte,
r.ort, in. = verblijfilkaart (of: -pas); -plaats.
auferiegen, fcbro. (lj.) = opleggen (straf, verplichtingen); flij 8tuang a. = zich dwang
opleggen of aandoen.

rijzenis.

aufertvetteit, fcbtr. (b.) = opwekken; doen
verrijzen.
opwekking.
ituferivetfung,
auter3iefien, ft. (ti.) = opvoeden, grootbrengen.
ilufer3iebung, iv. = opvoeding.
aureffett, ft. (b.) = opeten.
auffabeln, auffiibmen, fcbtu.(0.)=aanrijgen.
auffa4rett, ft. (b.) = openrijden, inrijden (een
deur e. d.); stuk rijden (een weg); plaatsen,
parkeeren (kanonnen); aanvoeren, aanrijden
(steenen e. d.); er lies einige ataRE)en t)ecm,
paper a. = hij liet wat flesschen ch. aanrukken ;
(f.) = oprijden, opvaren, naar de hoogte
rijden; au g bem Gcbtafe a. opschrikken;
hot reube a. = opspringen; opstuiven, opvliegen (in drift); a. gegen einen = tegen
iem. uitvaren, opstuiven; openvliegen (van
deuren, vensters e. d.); aan den grond raken.
auffatyrenb = opvliegend, driftig.
= oprit; opgang, stijging; helauffflOrt,
ling; het oprijden; [hemelvaart].
auffatten, ft. (1.) vallen op, neerkomen;
einem a. = treffen, in 't oog loopen, in 't oog
springen; open vallen.
auffalleub,
= opmerkelijk, in het
oog loopend. e.fuffiiittafelt,
—, —en =
opmerkelijkheid, zonderlingheid.
aurfattett, fdttu. (b.) = openvouwen, ontvouwen; opvouwen.
auffattgen, ft. (b.) = opvangen, vangen,
pakken; einen Orief a. = onderscheppen;
(nieuwtjes) opdoen; (een slag) pareeren.
— en — het opvangen enz.
ituffaufluna, tv.
auffiirbett, fcbtu. (ti.) = opvorven.
auffaffeit, fcbtu. (lj.) = opvatten, opnemen;
opscheppen; (op)vatten, verstaan, begrijpen.
ituffaffung, —, —en = bevatting, begrip,
verstand; opvatting.

zberutii
ifuffaffuna411aabe,
nett, f. = bevattingsilgave, -vermogen.
fcbtu.
(ti.)
=
opvijlen;
openvijlen.
auffelien,
fluff-Jebel-it, fcbtu. (b.) = opfiedelen, opzagen.
auffinben, ft. (b.) = ontdekken, vinden.
ituffinbung, Yu. —, —en = ontdekking,
't vinden.
Tcbtu. (ti.) = opvisschen, uitvisschen;
(nieuwtjes) opdoen.
aufflatlern, fd)tu. (f.) = opflikkeren, opvlammen.
aufffaututen, fcbtu. (1.) = opvlammen, ontbranden; opstuiven.
aufflattern, fcbtv. (f.) = opfladderen.
aufffecf)ten, ft. (b.) = opvlechten, vlechten
(het haar bijv.); uit de vlecht doen.
auffliegett, ft. (f.) = opvliegen, omhoogvliegen; openvliegen; a. taffen = in de lucht
laten vliegen.
aufflimmertt, fcWv. (f.) = opflikkeren, opglimmen.
itufflug, m. = het opvliegen, opstijgen.
aurforbern, fcbtr. (b.) = uitnoodigen, vragen
(om to spelen, to dansen, mee to werken e.d.);
aanmanen, oproepen; opeischen; uitdagen.
itufforberuttg, tr. = uitnoodiging, aansporing;
aanmaning; opeisching.
aufforuten, fcbtu. (b.) = op den vorm zetten.
auffreffen, ft. (ti.) = opvreten, opeten.
auffriftten, fc0tv. (b.) = opfrisschen, verfrisschen, vernieuwen.
auffiibrbar = op-, uitvoerbaar.

auffiftbett,
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attf4afctien.

iturgelb, f. = opgeld, agio; handgeld.
optrekken, bouwen; opwerpen (verschansingen auraeteat = gestemd, gemutst; gut, fcbtecbt
a. fein = in een goed of slecht humeur zijn;
bijv.); (een stuk, een dans enz.) opvoeren,
3u eon. a. fein = zin in iets hebben, voor iets
spelen, voorstellen; (kanonnen, de wachtpost)
gestemd
zijn.
plaatsen, ultzetten; (einen $often: een post)
boeken; (iem. als getuige) bijbrengen, aan- aufactiift = uitgeput, doodop.
halen; tilt a. = zich gedragen, zich houden. aufacriitunt = opgeruimd, prettig gestemd.
ituffiiiinuta, tv. = bouw; opvoering, voor- ituraeriiunitticit, tv. — = opgeruimdheid.
stelling, gedrag enz.; Sur 91. bringen = laten auraereat (fiber) = opgewonden.
aufgefrbaut! = opgelet!
opvoeren.
auffiillen, fcbtu. (b.) = ophoogen (een straat aufaefitiventint = opgezwollen, opgeblazen,
dik; opgespoten.
bij y .); opvullen, vullen; (den wijn) aanaitraewedt = vlug, levendig; vroolijk; bijdevullen.
hand, vlug van begrip.
auffunietn, fai y . (b.) = opvonken; fonkelen.
auffiittern, fcbrn. (b.) = opvoederen, groot- aufaeivorfene 91afe = wipneus.
auraiefien, ft. (lj.) = opgieten; ben Zee(to)f)
brengen, opkweeken.
a. = water opgieten, bijschenken (bij de thee).
ituraabe, tn. = afgifte, aangifte (van een
brief, van waren); taak, opgave, werk ; thema; autaliitten, fcbtv. (b.) = oppolijsten, oppolitoeren.
fit ettn. our 9.1. . macfen = zich iets ten task
stellen; (rekenkundig) voorstel, som; het op- alifi gthrtnien, fcbto. (1.) = opflikkeren, opglimmen.
geven (van een ambt, een vesting); opheffing
(van een zaak); opgave, order; Kufgabeit = aufatithen, fcbtv. (1.) = opgloeien.
aufaraben, ft. (b.) = opgraven, uitgraven;
huiswerk (voor school).
aufgabeln, fcbtn. (f;.) = op de vork nemen; blootleggen; losgraven (den grond bijv.).
opdoen, opvisschen, oppikken (nieuwtjes bijv.); fturgrabuna, tv. —, —en = opgraving.
aufgrauen, fcbtn. (1.) = opschemeren, grauwen.
opgaren.
Wurgabertfantnitung, to. = verzameling van aurareif en, ft. (b.) = opgrijpen, oprapen, opnemen; opvangen.
opgaven, vraagstukken, oiefeningen e. d.
iturnana, m. = opgang; 't opkomen, opschie- aurnriitten, fcbtv. (f.) = groenen, groen worden;
herleven.
ten; het omhoog-gaan; helling; het losgaan
aufaiirtett, fcbin. (lj.) = opschorten; losmaken
van het ijs, ijsgang.
fturaani0Ounit, m. = het oosten, punt van (den buikriem); bem $ferbe ben Sattet a. =
het zadel vastmaken met den buikriem; tilt
opgang.
a. = zich den riem afdoen.
aufaattern, fcbtn. (b.) = auf gabetn.
O' auf{, in. = het opgieten; aftreksel, afgietsel.
auraeben, ft. (b.) = opgeven, in de hoogte
geven; ('t eten) opdragen, opdienen ; (bagage) ituraufittercbett, f. = aftreksel-, infusiediertje.
aangeven, laten inschrijven, (een telegram) auff)aben, unr. (b.) = ophebben (een hoed,
het eten, geld; een taak); open hebben (de
aanbieden, verzenden; opgeven (als taak), opoogen, den mond); bat iticb0 auf ficb =
dragen; (een raadsel, een vraagstuk e. d. ter
het heeft niets om het lijf.
oplossing) opgeven; opgeven, afstand doen
van, afzien van, laten varen; ben Qbeift a. = aurOaden, fcbtri. (l.) = openhakken (het ijs,
den grond).
den geest geven; fein Oefcbaft a. = opgeven,
aufliiifeln, fcbtn. (lj.) = loshaken; ophaken
uit .. gaan, met .. uitscheiden.
(het garen).
opgeblazen,
verwaand.
our netitafen =
Wurgebtafetibeit, tn. — = opgeblazenheid, aufbaren, fcbtn. (b.) = loshaken (een deur
bij y.); aanhaken, ophaken.
verwaandheid, laatdunkendheid, eigenwaan,
auffialfen, fcbtu. (lj.) = op den hals laden of
trots.
iturgebot, 1. = opontbod, oproeping (van schuiven.
rekruten enz.); bekendmaking; afkondiging [auf0aft, nt. = halte, stilstand, oponthoud].
(van de ondertrouw); aanwending, inspanning. auf'aften, ft. (b.) = ophouden, tegenhouden,
weerhouden, stuiten; openhouden; bezighouauf gebracht (a u f bringen).
ifurgebutta, Iv. —, —en = 't opgeven; 't aan- den, amuzeeren; fic4 a. = zich ophouden,
verblijven, vertoeven, (ergens) zijn; rtcb bef
bieden enz. vgl. (10 g e b en.
einer Sadie a. = zich met iets bezig houden,
auraebottitert = opgedirkt.
er bij blijven; ficb fiber efnen ob. ettn. a. =
aufgebunfen = (op)gezwollen, opgeloopen.
aurneiffept, unr. (f.) = opgaan (van zon en zich over iem. of iets vroolijk maken, met
iem. of iets spotten.
maan); opkomen (van het zaad); rijzen (van
deeg, brood); opengaan, open willen; ontlui- iturt)after, m. = ophouder, keertakel, pal.
ken; losgaan (van ijs, touw, een naad); a. auffiiiintnern, fcbtn. (b.) = ophameren, hameren op; open- of loshameren.
Taff en = opmaken, verteren, besteden; opgaan,
uitkomen, doorgaan; gebt mix sin 2icbt 9.11ttOditgebanb, f. = hangband, draagband,
suspensoir. iturbiittaebobett, m. = droogauf = er gaat mij een licht op, het wordt
plaats (ook van een drukker).
mij duidelijk; bc0 Oefcbtrifir ift aufgegangen=
de zweer is doorgebroken; ber Rod ift aufge= itur4iingePtut1t, m. = ophangpunt.
gangen = de jas is losgetornd; bet Itif3 ill aurbiingen, ft. u. fcbtn. (b.) = opvangen;
einem ettn. a. = iem. iets oppraten, aanpraten,
auf gegangen = de rivier is los; in 91aucb, in
aansmeren; wijsmaken; flit a. = zich opfeiner %rbeit a. = opgaan; 3 gebt in 7 nicbt
hangen.
auf = 3 gaat in 7 niet op; auf: unb abgeben=
auf'ljarten, fcbiro. (t.) = opharken.
op en neer loopen.
auf 4 arten, fd)tv. (b.) = (staal) zachter maken;
auf acien, fcbtn. (b.) = ('t zeil) opgeien.
auraelant, fcbtv. (lj.) = op (de viool) spelen. (touw) vast in elkaar draaien.
aufgerfart (aufftiiren). eturgeiliirtbeit, auffiaftfien, fcbtv. (b.) = oppakken, opvangen,
opsnappen.
tv. — = verlichting, kennis, beschaving.
auffiiiiren, i'cit). (b.) = opleiden; opvoeren,
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aurOfInin, fcbh). (b.) = ophaspelen, opwmden.

aurf)auen, ft. (t.) = openhakken, openhouwen; (een vijl) kappen; er op slaan.

aurfAufetn, fcbtv. (b.) = op hoopjes leggen;
ophoogen, aanhoogen.

aufbaufen, 1i:btu. (b.) = ophoopen, opstapelen,
opgaren; fict) = zich ophoopen; oploopen.
ituriiiiufung, to. —, —en = ophooping, opeenstapeling.
I. aurbebeit, ft. (t.) = (de hand) opheffen,
opsteken; omhoog heffen; opnemen, oprapen;
oplichten, opbeuren, optillen; (het hoofd) oprichten, opheffen; bewaren, opbergen, wegbergen; (een zitting, een beleg) opheffen,
doen ophouden, sluiten, eindigen; (een wet,
besluit, vonnis e. d.) opheffen, afschaffen,
herroepen, vernietigen, ongeldig verklaren;
(een rooversbende, een spion e. d.) oplichten,
overrompelen, gevangen maken; (een breuk)
herleiden; opheffen, opwegen tegen, uitsluiten;
bie Tafel a. = van tafel opstaan, den maaltijd
eindigen; gut aufgeboben fein goed geborgen, bezorgd, veilig zijn; aufgercboben ift nicbt
aufgeboben = uitstel is geen afstel.
iturfieben, = het opheffen, opnemen, oplichten enz., vgl. auf fj e b en; het opsteken
(van de handen bij het stemmen); bier Viuf:
beben4 madjen bon = veel drukte maken van;
bier Kufbebett& um nicbt& = veel drukte voor
niemendal.
eturfieber, m.= oprichtende, optrekkende spier.
— = opheffing, oplichting;
aUrbebuita,
bewaring; herleiding enz., vgt. aufheben.
ifurfxbuntObefeig, m. = bevel van opheffing.
fturfiebuncftericlit, 1. = hof van cassatie.
aurbeften, fd.)11). (ti.) = ophechten, opnaaien,
vastmaken op; losmaken.
aurOeifgn (schipperswoord), fcbtv. (b.) =
ophijschen.
aurbeitern, fcbtv. (b.) = ophelderen; opvroolijken, opfleuren, opbeuren; flit a. = opklaren,
ophelderen; verhelderen.
—, —en = opheldering;
Sur4eiterung,
opvroolijking, vervroolijking, opbeuring.
aurbeffen, ft. (b.) einem = ophelpen; op de
been helpen; er boven op helpen; [einen a.].
auf'Oelten, fcbtt). (b.) = ophelderen; verklaren,
duidelijk maken; flit a. = opklaren, helder
worden.
Rilifheffnng, tn. —, —en = opheldering.
aurOetlen, fcbtv. (b.) = (het wild) opjagen,
opstooten; ophitsen, aanhitsen, opstoken, opruien, beroeren; aanzetten (tot kwaad).
ifurbetKr, m. = opstoker, ophitser.
–, –en = opifufbetlerer, ifurbetiung,
hitsing, opstoking, aanhitsing.
aurbetlerifit = opruiend.
Nurfiiife, tv. = hulp, bijstand, 't ophelpen.
aurfriffen, fcbtv. (b.) = ophijschen, opwinden.
auffpufen, fcbtv. (b.) = op den rug nemen;
op iems. rug klimmen; op den rug leggen;
op schooven, op hoopen leggen, zetten.
aurbijben, fcbtv. (l.) = ophoogen, verhoogen;
starker maken, versterken (kleuren e. d.).
aurfjoiett, fcbtv. (b.) = ophalen, optrekken;
aan den grond zetten (een schip).
— = val, hijschtouw, draai%Urban', m.
reep, kardeel.
aurborMen, fct-n. (h.) oplettend luisteren,
toeluisteren, de ooren spitsen,opsteken, verbaasd luisteren.
aurfOren, fMn. (rj.) = ophouden, eindigen,

aufflopfen.

uitscheiden; be hart (fich) ale?, auf = dan is
er verder niet aan te doen, niet over te
praten, ook: dat is nu toch al te mal; obne
Kufbiiren = zonder ophouden, onophoudelijk;
ook = aufborcben.
itUrbub, nt.= het bewaarde; het overblijfsel,
overgeble vene.
ifurfAffe, zie %ufbiffe.
fcfpv. (b.) = ophuppelen, opspringen, huppelen.
aurOutten, fcbtv. (b.) = (luid) beginnen te
hoesten; opgeven (bij het hoesten).
aurianen, id) tn. (b.) = (wild) opjagen, opstooten; opjagen, wakker jagen, (doen) opschrikken; opdoen, opvangen, opvisschen.
auriatuntern, fcbtv. (b.) = (luid) beginnen te
jammeren.
auriaudmen, fcbtv. (b.) = gejuich aanheffen,
(luid) beginnen te juichen, te jubelen.
auflotten, fcbh). (0.) = een juk opleggen;
een last opleggen, opladen.
aufjaucbben.
auriu0ein
auffiintuten, icbtu. (b.) = opkammen; uitkammen, loskammen.
auf'fatten, aurfatien, fcb0). (b.) = (het anker) opkatten.
Iturfauf, tn. = opkoop.
aurfaufen, fcbtv. (b.) = opkoopen, inslaan.
ituffaufer, nt. = opkooper.
aurfefgen, fcbtv. (b.) = opvegen, opkeren.
aurfeinten, fith). (f.) = opkiemen, opgroeien,
kiemen, opschieten; ontstaan.
aurferben, fcbtv. (b.) opteekenen, inkrassen,
op den kerfstok schrijven.
aurfitipen, fcbro. (b.) = opwippen, kantelen;
(het anker) kippen; wippen.
(een dijk) kisten.
auf'fiften, fd)tv. (b.)
aurfitten, fcbtv. (b.) = oplijmen, vastmaken
met lijm, gom enz.
wijd open staan,
aufftaffen, TM)). (b.)
gapen, openscheuren.
aurfiappen, fcbtv. (b.) = (een mes e. d.) open
maken, openslaan; (de bladen van een klaptafel) opslaan; (een hoed) weer opslaan.
(teem.) opklaren.
aurffaren, fcbtv. (b.)
aurffitren, fcbtv. (b.) = (vloeistoffen e. d.)
kiaren, zuiver of helder maken; ettv. a. =
iets helder, duidelijk maken, licht over iets
doen opgaan, iets ophelderen; einen Her ettv.
ob. jent. a. = iem. omtrent iets of iem. inlichten, onderrichten, voorlichten. inlichtingen
of ophelderingen geven; ba g terrain a. =
het terrein verkennen; WI) a. = opklaren,
helder worden, verhelderen; duidelijk, klaar
worden, opgehelderd worden.
iturfiarunn, to. —, —en = zuivering; (RI.
fiber eine Sacbe) opheldering, verklaring, voorlichting ; beschaving, vooruitgang, verlichting;
(mit.) verkenning, opheldering; Beitalter ber
= eeuw van verlichting.
ophelderings-,
iturfliirunObienft,
verkenningsdienst.
aurffauben, f cbtu. (b . ) = (aren) lezen; oprapen; openplukken, lospeuteren.
aurfteben, fcbto. (b.) = opplakken; a., (f.) =
opgeplakt zijn, (er) op kleven.
opkladden.
aufftedren, icbiu. (b . )
aurfielftern, fcbh).(b.)=opplakken (met stijfsel).
aurftettern, fcbtv. (f.) = opklauteren, opklimmen.
= opbellen.
aurflingetn, fMtv.
aufflinfen, fcfm. (4.) = open doen (door de
klink op to lichten).

aufffolafen.

aurtioOfett, fcbtv. (b.) openkloppen, openslaan; opkloppen, wakker kloppen; kloppen op.
auff-ttabbern, fcbtn. (b.) = opknabbelen.
openkraken.
auffitatfett, fcbiro. (b.)
auffnalten, fcbin. (f.) = losknallen, a., (b.)
afschieten.
auffitarrett, fcbtv. (f.) = openknarsen.
auffttelfen, auffneiPen, fcbtv. (b.) = openknijpen.
auffttiltifett, fcbtv. (b.) = losknoopen; bie
ebren a. = de ooren wijd openzetten.
auffttiitifett, fcbtv. (b.) = opknoopen, ophangen;
opbinden (het haar bijv.); losmaken.
auflochett, fcbin. (b.) = opkoken, weer koken;
op- of naar boven koken.
auffontinen, ft. (f.) = opkomen (uit het water,
van den grond, van een ziekte); (een rivier)
opkomen, opgaan; opkomen, oprijzen (twijfel);
opgroeien, gedijen, opkomen ; groot, aanzienlijk
worden, vooruitkomen; (van zeden, gebruiken,
meeningen) opkomen, ontstaan, ingang vinden;
(van brand e. d.) ontstaan; nicbt a. faffen =
niet toelaten, het ontstaan niet dulden;
ben Scbaben a. = voor de schade borgstaan.
iturfoinnten, = herstel, beterschap; opkomst, vooruitgang ; ontstaan, opkomst, begin.
Wuriiintutling, m. —(e0, —e = die van
gering groot geworden is, parvenu.
auffannen, unr. (tj.) = op(staan) kunnen.
aufloWitt, fcbtn. (tj.) = los- of ontkoppelen.
open springen; open
auffrarbett, fdjtu. (f.)
kraken.
fcbtv.
(ti.)
=
rangschikken, opauffrauteit,
ruimen.
auffrant0e-tt, fcbrn. (b.), zie auffremPen.
auffraifen, fcbto. (b.) = open krabben, open
schrammen; (het laken) noppen, opkrassen;
(de voegen in een metselwerk) opschrappen;
au fgefr a t= in goede luim, opgeruimd,
in zijn knolletuin.
auffraufatt, fcbtv.(b.)=- opkrullen; frizeeren.
auffreifitett, fcbtn. (f.) = luid schreeuwen.
auffrem4e(1)tt, fcbtv. (b.) = (van een hoed,
een broek) den rand opzetten, opslaan.
auffriegen, fcbtn. (b.) = opkrijgen; open krijgen (kunnen).
auffriimmett, fcbtv. (b.) = opbuigen, opkrommen.
auffitnb(ig)e-n, icbiy. (b.) einem ettn. iem.
lets (de huur, de vriendschap, de gehoorzaamheid) opzeggen; einem Ttieter, Ziener a. =
een huurder de huur, een knecht den dienst
opzeggen.
= het opzeggen; waar.tuffiinbinititg,
schuwing, opzegging.
= 9.tuffamtnen.
iturtunft,
auffarOn, fcbtn. (b.) = in lachen uitbarsten.
auf'Iaben, ft. u. fdjm. (b.) = opladen; opleggen.
iturtage, = belasting; uitgaaf, druk, oplaag
(van een boek); vergadering (van een gilde);
[beschuldiging].
auflagent, fcbiro. (b.) = opleggen, opslaan
(van waren).
%UV/agent-no, tv. —, —en opslag (van waren).
auflanaen, fcbin. (f.) = opkrijgen, oprapen;
omhoog reiken, aangeven.
— = oplanger.
etuffauger, m.
auflaffett, ft. (b.) = open laten; oplaten; afstaan (van onroerend goed); (een mijn) verlaten, niet exploiteeren.
aufliiffig = (van mijnen) verlaten, niet-inexploitatie.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.
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eturiaffung,

= afstand (van onroerend

goed).

auffaften, fcbtn. (tj.) = auf ta ben.
auffaitent, fcbtn. (b.) (einem) = loeren op,
bespieden, beloeren, opwachten.

iturfauf, tn. = oploop, standje; eierkoek,
omelet.

auffaufen, ft. (tj.) = open of stuk loopen;
a., (f.) = oploopen; opzwellen, aanzwellen,
grooter worden, oploopen; rijzen (van deeg
e. d.); op het zand loopen (van een schip).
auffeben, fcbtv. (f.) = opleven, herleven;
a., (b.) = opfrisschen (de kleuren).
auffectett, fcbtn. (tj.) = oplikken, oplekken.
auffenen, fctn. (b.) = opleggen, leggen op;
einem bie ,attb a. = iem. de hand op het
hoofd leggen; (een boek) gaan uitgeven; (de
kaarten) openleggen; Not, Scbminfe a. = zich
blanketten, zich poederen; eitt %cbtet a. =
een nieuw vat aanbreken, op een vaatje trakteeren; ein ecbiff a. = een schip opleggen,
onttakelen ; Oott refit bent 11enfcben ttict mebr
auf ate er tragen faun = God geeft kracht
naar kruis.
—, —en = het opleggen (van
%Ur/Canna,
de handen, een pleister, een straf enz.).
auffebitert, fcbtv. (b.) = steunen op, laten
leunen op; fief) a. gegen, tviber ettn. ob. einen
= zich verzetten, aankanten tegen lets of iem.
iturfOrtung, tn. —, —en = het leunen of
steunen; verzet, aankanting.
auffeitnett, fcbtv. (b.) = oplijmen; loslijmen;
losgaan.
auffefen, ft. (ti.) = opleven, inzamelen; oprapen; (een ziekte e. d.) opdoen.
aufteuditen, fcbtn. (b.) = lichten, oplichten,
schitterend to voorschijn komen.
autticbtett, fcbtv. (tj.) = oplichten, lichten.
auttienett, ft. (b.) = liggen (op); rusten (op,
als plicht enz.); env. fiegt mix auf = ik ben
er mee belast; openliggen; liggen (ter teekening, ter inzage enz.); fic4 a. = zich doorliggen.
auffortern, icbm. (tj .) = loswerken, losser
maken; losmaken; verbreken; verzwakken,
verslappen.
aurtobern, fcbtn. (f.) = opvlammen, vlammend
ontbranden; opbruisen (in toorn).
auriMiar, aufiMitt = oplosbaar, op to
lossen.
aufliifett, fcbin. (l.) = (het haar, een knoop
e. d.) losmaken; (een vraag, een raadsel)
oplossen; (de kamers, een huwelijk, vennootschap e. d.) onthinden; (een contract, een
overeenkomst) verbreken; (begrippen) uit
elkaar nemen, ontleden; (breuken) herleiden;
aufgetrift tverben = sterven; ficb a. (in mit
WM) oplossen, opgaan; losraken, ficb in tticbt
in rook opgaan, op niets uitloopen.
a.
iturtiifintg, tn. = ontbinding, losmaking, ontknoopin g, oplossin g, liquidatie enz. ; einde, flood.
ituftiifuttObefret, f. = besluit tot ontbinding. auffafuna0abin = oplosbaar. itufz
filfuttOntittet, 1. = oplossend middel. itur:
iiifttnOvirteit, 1. = herstellingsteeken (4).
aufti3ten, fcbin.(b.)=opsoldeeren,lossoldeeren.
auffilgen, ft. (tj.) = voorliegen.
auffiipfett, fcbtn. (b.) = oplichten, opslaan.
aufructifyit, fd)in. (b.)= openen, open maken;
losmaken; (een rekening, de boeken, de kosten)
zich opmaken, zich op
opmaken; fief) a.
weg begeven; fit) auf nub babon madjen =
op den loop gaan, er van door gaan.
5

tnfmaitung.
etufinaMung, —, —en = 't opmaken,
opmaking (van dispache bijv.); verpakking,
uitrusting.
aurinablen, fcbto. u. ft. (b.) -= (alles) opmalen.
aurinalen, fcbtv. (b.) = opschilderen, opfrisschen (een schilderij); (verf) opschilderen.
ffurniarfc1), m. = opmarsch, marsch.
aufniarfcriteren, fcWv. (f.) = opmarcheeren.
eturniarfeblinie, iv. = richtingslinie.
%Cufflink 1. = overmaat, toemaat.
aufmauern, fcbtu. (tj.) = opbouwen, opmetselen; op- (of ver-)metselen.
aurinefflein, fcbtv. (b.) = open-, losbeitelen;
op- of insteken (met den beitel).
aufinerfen, fcbto. (b.) = aanteekenen, merken;
merken (op), letten (op), acht geven (op).
— = opmerker.
9iiitinerier, tn.
aurmerrfam (auf eine Sadie, u. gegen einen)
- oplettend, attent. eturtnerffainfeit,
, —en = opmerkzaamheid, oplettendheid,
aandacht, attentie; voorkomendheid.
aufineffen, ft. (n.) = opmeten; (het graan)
opmeten en bergen; einem eine Zracbt $rilget
a. = iem. een pak slaag toedienen.
auf'muclen, fcbtv. (ti.) = tegenstribbelen.
aufinuntern, fcbtv. (ti.) = wekken, wakker
maken; opvroolijken, opwekken, opmonteren;
aanmoedigen, aanzetten.
auf `miitt^ett, fcbtv. = op- (of ver-)munten.
aurniiiffen, unr. (b.) = op(staan) moeten;
open moeten.
aufflititlen, fcbtv. (b.) (einem ettv.) = verwijten,
voorhouden.
aufnagetn, fcbtv. (ti.) = vast-, opspijkeren;
spijkeren op.
aufnagen, fcb tv. (b.) = openknagen ; opkna gen.
aufniitien, fcbto. (tj.) = opnaaien, naaien op;
op- (ver-)naaien.
eturnalune, iv. —n opname, opneming,
toelating, ontvangst; eine frettnblicbe 9t.finben
= een vriendelijk onthaal vinden, vriendelijk
ontvangen worden; opnemen; opname, het
opnemen (van geld); opname (van een fotografie e. d.); schets; het opmaken (van
een procesverbaal); in K. bringen = in zwang
brengen; vooruit brengen, doen bloeien, in
1g . foramen = opgang maken; eftter Zratte
Bute
bereiten = een traite alle eer bewijzen.
tv. = toeeturnainnellegamett, f.,
latingsexamen, admissie-examen.
= bewijs van toelating.
iturnabinefrbein,
auflinfc4en, fcbm. (1.) = opsnoepen.
aufnefinien, ft. (b.) = opnemen, oprapen,
opkrijgen; eine 9,7tafcbe a. = een steek opnemen,
oprapen; (den draad van een gesprek) opvatten; (iem.) ontvangen, toelaten, onthalen,
opnemen; bevatten; opnemen, opvatten, uitleggen ; borgen, leenen, opnemen ; (eine V.Tnteibe)
sluiten; (een plan) ontwerpen, opmaken; opnemen, opmeten; teekenen, schetsen, opnemen;
bie Krbeit tvieber a. = 't werk hervatten;
mit einem a. = het met of tegen iem. opnemen, zich met iem. meten; ben fectmllf a. =
den strijd op- of aannemen; fill a.: Ittrecbt
gaat vooruit.
nimmt fidj auf =
[iiurnen, fcbtv. (b.) = bevorderen.]
aufnettein, fd)tv. (tj.) = losrijgen, losnestelen;
ophangen, opknoopen.
aufnieten, fcbtv. (b.) = opklinken, (vast).
klinken op.
aufniitiaen, fcbtv. (b.) = opdwin gen, opdringen.
aufnotieren, fcbtv. (b.) = noteeren, op-, aanteekenen, opschrijven, inschrijven, boeken.
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aufrattmen.

aufopfern, rcbto. (b.) = opofferen.
—, —en = opoffering.
%turoPferuna,
nun:laden, fcbtv. (fj ) = oppakken, opladen;
opeenpakken; opkrassen, zijn biezen pakken.

aufliatinen fief), fcbtv. (b.) = zich op. (of
omhoog-) palmen.

aurpiipOeitt, fcbtv. (b.) = met pap grootbrengen; opkweeken.
auf 01300en, fcbtv. (b.) = opplakken; op karton
plakken; oppeuzelen.
aufPaffen, fcbtu. (b.) = oppassen (een hoed);
pas maken; (auf eine Sacbe) oppassen, opletten ;
einem = op iem. letten, loeren, iem. bespieden, beloeren.
— = oppasser; spion.
9111rPaffer, m.
auftieltfiten, fcbtv. (b.) = opzweepen; open
zweepen, met de zweep open of stuk slaan.
aurpentern, fcb iv. (b.) = oppenteren (het anker).
aurint an3 en , fcbtv. (b.) = opplanten, planten,
plaatsen, opstellen.
aurpfliigen, fcblv. (b.) = open-, los- of omploegen ; opploegen.
auflifro p ten, fitly . (b.) = enten op, openten.
aufpirijen, fcbtv. (b.) = oppakken, met pik
(pek) vastmaken.
autincten, fcbtv. (b.) = openpikken; oppikken.
auflAntten = aufbfinetn.
aufPfaflen, fcbtv. (f ) = openspringen, barsten.
au f' en, aufPfunipfen, fcbtv. (f.) =neerploffen (op).
fcbtv. (b.): bie gebent, fieb a. =
au f'
de veeren, zich opblazen.
attrPoiten, fcb113. (b.) = openkloppen; opkloppen, wakker kloppen, porren.
oppolijsten.
auftiotieren, fcbtv. (b.)
aufpriinen, fcbto. (fj.) einem ettu. = opdrukken,
indrukken (als een stempel).
aurprailett, fcbt-n. (1.) = openspringen; terugspringen, terugstuiten.
aufprobiereit, fcbro. (b.) oppassen; probeeren op te zetten of op te leggen.
aufprotwii, icinv. (b.) = opleggen : aan den
voorwa gen verbinden.
auftinffen, fcbtv. (b.) = oppoffen, wakker
pollen of slaan; a., (f.) = met een pof of
slag opvliegen.
/turOu4, m. opschik, tool, versiersel, tooisel.
aufpuflen, fcbto. (fj.) = oppoetsen, schoonmaken: tooien, opschikken, versieren.
aufattatinen, fcbto. (f.) = opwalmen, opstijgen
(als damp, walm).
opwellen, opborrelen;
aufnueilen, ft. (f.)
opzwellen, zwellen, dijen; a., fcbtv.(0.) doen
zwellen, laten dijen (erwten en boonen in
water bijv.).
aufraffen, icitiv. (fj.) = (snel) oprapen, opgrabbelen; fitfj a. = snel opstaan; opstaan
(van een ziekte); zich vermannen, rich (zedelijk) inspannen; zich opwerken.
au-rumen, fcbtv. (b.) = opsteken, omhoogsteken,
rijzen; (fiber bem Zorfe rant ber Zurm auf).
aurrauttnetn, aurrainntert, fcbii).(b.)= openrammeien.
aufrattren fief), fcbto. (tj.) = opklimmen en
omwinden, ornhoog-, opranken.
aufraffetn, fcbtv. (b.) = oprammelen, wakker
ratelen; a., (f.) = rammelend opengaan.
aufraurlyn, fcblv. (t.) = op-, (ver-)rooken.
auf'rauIjen, fcbtv. (fj.) = opkrabben, opkrassen
(liken bijv.).
aufraunten, fcbtv. (fj.) = opruimen, opredderen ; wegruimen; in einem Bintmer a. =
een kamer doen; mit ettv. a. = lets opruimen,

itufriinmung.
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uitverkoopen; unter ben 8eamten a. = een
opruiming houden onder de ambtenaren.

—, —en = opruiming.
iturrauntutta,
aurrecben, fcbtv. (lj.) = opharken.
aurrerbnett, icbru. (b.) = oprekenen, optellen;
verrekenen; einem etiv. a. = iem. iets in rekening brengen; opwegen (tegen), gelijkstaan
(met), vergoeden.
Rfurrertmung, to. oprekening enz., vgl.
a ufr e dt n en; (rechtst.) schnldvergelijking.
aurrerbt = rechtop, recht, overeind; a. (er),
batten = staande houden, handhaven, houden,
ophouden; fiat a. batten
blijven staan.
handhaving.
211Irrectterbaitlittn,
aurreden, icbtn. (b.) = opsteken; uitrekken,
oprekken.
auf'rebett, fcbtv. (b.) ophitsen, opstoken; einem
ettv. a. = aanpraten, oppraten; wijsmaken.
aurrenett, fcbtv. (t.) --, in bewoging brengen,
beroeren, in rep en roer brengen; opwinden,
aanzetten; (twijfel, haat, lust) opwekken,
gaande maken; fici) Her ettv. a. = zich over
iets opwinden, bedroeven, geschokt gevoelen.
aurreneub = opwindend, opwekkend.
iturregung,
= beroering, drukte; opwinding; spanning; aanhitsing; in W. brengen =
aufregen.
aurreiben, ft. (b.) = opwrijven, schoonwrijven,
wrijven, boenen; (kleuren) wrijven; openwrijven, stukwrijven; vernietigen; afmatten, uitputten; to gronde richten.
aurreibett, fcbto. .)
aanrijgen.
aurreiflett, ft. (b.) = open-, los- of stukscheuren of -rukken; (de oogen) wijd openen ;
schetsen, in teekening brengen; bad Wtafter
a. = de straat opbreken; a., (f.) = scheuren,
losscheuren, los-, openbarsten.
aufreiten, it. (I.) = open- of wondrijden;
a., (i.) = oprijden (in linie).
aurrei3en, fcbin. (f;.)
opwekken, aan-, ophitsen, opruien, prikkelen.
iturretaer, trf. = opruier.
aurrennen, unr. (b.) = openrennen, openloopen ; a., (f.) stranden, op het sand loopen.
aurricbten, fcbtv. (b.) = oprichten, omhoogrichten, opzetten, opheffen, opbeuren (iets en,
iem.); oprichten, bouwen; Oct) a. = zich oprichten; zich troosten, moed vatten.
auffrirbtift= oprecht, eerlijk, rond, openhartig;
ronduit. iturritttlafeit, — = oprechtheld.
iturricbtutto, tn. = oprichting; opbeuring.
aurrienetn, fcblv. (b.) = ontgrendelen, van
den grendel doen.
nufrifinefit, fcbtv. (lj.) = opkrullen; firb
=
opkrullen, zich oprollen.
attrringett flab ft. (b.) = zich omhoog worstolen, zich opwerken.
%urrifi, m. = ontwetp, schets, teekening;
constructie; opstand : verticale projectie,
frontaanzicht.
aurribett, fcbtv. (lj.) openschrammen, openscheuren, openkrabben.
aurroffen, frbin. (ti.) = oprollen; ophalen; afrollen. ontrollen; ter sprake brengen.
oproosteren, opnieuw
aurriiftett, fcbtv. (b.)
roosteren.
aurriblett, fcbto. (b.) = optrekken; openrukken; [voorhouden, verwijten]; (i.) = opschuivert, vooruitkomen, promotie maken;
oprekken.
iturruf, tn. = oproep, oproeping, daging,
dagvaarding, opontbod.

=

etuffitiag.

aurrufen, ft. (b.) = oproepen, afroepen, dagvaarden; luid roepen.

iturrubr, m. —e(t), —e

oproer, woeling,

opstand, beroerten.

aurriibrett,

= roeren, omroeren;
(een twist weer) ophalen, oprakelen; (een
y olk) in beroering brengen.
ifilfritOrer, m.
= oproerling, rebel,
opstandeling, muiter.
aurrlibrerifcb oproerig, rebellisch, muitziek.
iturrubrftifter, m. = oproermaker.
aurraften, fcbin. (l.) = opslaan, oprichten
(een steiger).
aurriitteln, icbin. (f.)
opschudden, (uit den
slaap) wakker schudden.
auf = auf bc0.
aurfatfett, fcbtn. (f.) = opladen, (op)pakken.
auffallett, icbtr. (1.) = (een les e. d.) opzeggen; (de huur, den dienst) opzeggen.
aurfiigett, fcbtv. (b.) = openzagen.
auffauttnetn, ittu. (1,.) = opzamelen, inzamelon, opgaren, oprapen.
aurfaffia (einem ob. gegen einen) = vijandig
gezind, nijdig; weerspannig, oproerig, muitziek.
aurfatteln, fcbtv. (b.) = zadelen, opzadelen;
opladen, opleggen (wat bezwaart).
MOO, tn. = opzet, kap (van een kast);
aanzetsel; stel (van tafelgoed, een servies
e. d.); kapsel, hoofdtooi; tafelstel, tafelstuk,
milieu; opstel.
fcbin. (f.)

au ff ii #1 11, zie auffaffig.
ifurfabtbenta, f. onderwerp van een opstel.
auffaugen, ft. (t.) = opzuigen, verzuigen,
inzuigen; openzuigen.

aurfiiunen, fcbtv. (b.) = zoogen, grootbrengen.
aurfcbaffett, fcblv. (b.) = schaffen, op tafel
brengen, opdisschen.

auffcbanytt,

fcbro. (b.) = ophoogen, opstapelen, opwerpen (verschansingen).
fcbtv. (b.) = opscherpen, opvijlen
(een zaag).
aurfcbarren, fcbtv. (b.) = openkrabben; opkrabben, opgraven.
attrfebauen, fcbtv. (b.) = opkijken, opzien;
oppassen.
aurfcbaulefn, fcbn). (b ) = opscherpen; op do
schop leggen.
aurfrbdumett, fcWn. (f.) = schuimen, opschuimen, bruisen; (in drift) opvliegen.
opbellen, opschellen.
aUffcbelien, dim (ti.)
(b.) = (bij 't weven) scheren,
aurfrbercn,
opspannen.
unfit:Item:ben, fcblv. (b.) opjagen, (doen) opschrikken, verwilderen.
aufffitettern, fcbt-o. (b.) = opschuren, oppoetsen,
schoonmaken, (bat (refcbirr, het vaatwerk)
wasschen; (eine filbe) doen, schoonmaken:
(bie &)aut) openwrijven, schaven.
aurfrbittett, fcbtv. (b.) = opstapelen, ophoopen
(in lagers).
auffcbiebett, fcbiro. (b.) = opschuiven, openschuiven, omhoog schuiven of duwen; op-,
verschuiven, uitstellen, opechorten, schorsen;
aufgefcboben ift nicbt aufgeboben = uitstel is
geen afstel.
aurfltiefien, ft. (b.) = openschieten; (een
kabel) opschieten; a., (f.) = opschieten, opvliegen; opschieten, opgroeien; in Casten a.
= in het zaad schieten.
fturfcbtau, = opslag, het neerslaan op,
het opslaan (v. d. hand bij bet spelen e. d.),
opslag, omslag, rand (van een kleed bijv.),
omgeslagen rand (van een hoed); opslag (v. d.

aurfebarfett,

5*

auffWagen.

aufficf)t.
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prijs); overwicht, toemaat ; opslag (Jong hout);
omslag, pap (op een ontsteking); (stedelijke)
accijns.
auffriflanen, ft. (b.) = openslaan; opslaan
(een boek, de oogen, de broekspijpen, een
steiger, een kraam enz.); (een woord) naslaan,
zoeken; (een kaart) keeren; ein Oelacbter a. =
in lachen uitbarsten; a., (f.) = hard neerkomen, neerslaan; terugslaan, afstuiten (van
ballen); opslaan (van prijzen).
ituffsfilaaetifek m. = klaptafel.
auffstfielien, ft. (tj.) = openen, ontsluiten;
openleggen, kenbaar maken, uitstorten; openbaren, duidelijk maken, verklaren, ontvouwen;
aansluiten, opsluiten (de gelederen).
portier, sleutelbewaarder.
eturfrfiliefgr, tn.
auffrbiltigen, ft. (b.) verslinden, opslokken;
losmaken, uit den knoop halen; fist a. =
zich opslingeren, omhoogranken.
auffstilifeit, fcbtn. (tj ) = splijten, openrijten,
opensnijden.
auflAtutt3ett, fcbtn. (b.) = luid snikken.
auffditiiriett, fcbtn. (b.) opslorpen, oplikken.
eturfstiu-ft, nt. = het openen, opening; K fiber -----_
opheldering, uitsluitsel, inlichting, verklaring
(omtrent).
auffrinitatidyn, fcbtn. (f.) = oprooken, opsmooken, opdampen.
aliffstniaufeit, fcbtr). (b.) = verteren, verbrassen; opsmullen.
atiffetimeifoti, ft. (b.) = opsmijten, opgooien;
opensmijten.
auffefinietvii, fcbm. (tj.) = open- oflossmelten,
ontdooien; vastgieten op; a., ft. (f ) losgaan,
lossmelten; ontdooien.
fitittieben, fcbtn. (b.)= op- of versmeren.
auffetnitiereti, fcbin. (b.) = opsmeren, smeren ;
versmeren.
auffitnatien, fcbtv. (tj.) = ont- of losgespen;
gespen, opgespen, ophaken.
auffifinappeii, fcbtv. (1).) = ophappen, happen,
opsnappen, pakken. grijFen : opdoen, opvangen ;
a., (f.) = losgaan, los-, openspringen.
auffrimeiben, ft. (tj.) = opensnijden, lossnijden;
insnijden; aansnijden; snijden, voorsnij den ;
opsnijden, overdrijven, pochen, drukte maken,
snoeven.
ituffrimeiberel', in. = opsnij(d)erij, pocherij.
auffrimeibcrifrij opsnij(d)erig, grootsprekerig, pochhanzig.
auffdpielleit, fcbtu. = opwerpen, op- of
omhoog schieten; a., (I.) = opspringen, op-,
omhoogschieten; openspringen.
insnijding, insnede, keep,
kerf; eerste snede (van een brood, een stuk
vleesch e. d.); het aansnijden; gesneden
vleesch.
snijden, insnijden,
fcbtn. (b.)
beeldsnijden, stek en.
aufltitiiffeht, fcbtu. (b.) = opsnuffelen.
auffrkiiiiren, fcbtr. (b.) = opbinden, opsnoeren,
oprijgen; los- of openrijgen.
(f.) = gonzend, snorrend
auffrimurren,
opvliegen.
^tuf'fdjOfjttnq, m. = loot, stek, spruit; opgeschoten jongen.
openschrammen,
f d) iv. (tj.)
openhalen.
auflr4rautseit, fcbm. (ti.) = opschroeven, aanof vastschroeven; spannen; losschroeven.
auffstrecten, I'd) tn. (1).) = (doen) opschrikken,
doen ontstellen; a., (f ) = opschrikken, van
schrik opspringen.

Mir-ft/yet,

= plotselinge kreet, luide

kreet, gil.

auffrOreiben, ft. (tj.) = opschrijven, aanteekenen, noteeren ; (krijt, inkt e. d.) verschrijven.

auffriyreieli, ft. (b.) = luid schreeuwen, gillen;
wakker of opschreeuwen; tier Scbmera a. =
het uitschreeuwen van pijn.
= opschrift, adres, etiket.
eturfairift,
aiti'ffOrotett, fcbit. (b.) = ophalen. naar boven
rollen (uit den kelder); verwijden met den
slagbeitel of met de wig.
slagbeitel.
ittiffstroter, nt.
uitstel, verwijl, vertraging;
Mit'fcbub, m.
frringt Chefabr = alle vertraging is gevaarlijk of het kan geen uitstel lijden.
oppoken, opporren;
auflAiirett, fcblv. (b.)
oppikken, oppekken; aanslaan (een draad).
auffrfiiirfen, fcb W. (b.) =opharken, opschoffelen.
auffriOirvit, fcbm. (tj.) = (kleeren) opslaan,
omslaan, opschorten, opnemen, opbinden, opstroopen.
Miffetpar3er, nt. = rokophouder.
auf' fdjiiffeln, Irbil:). (b.) opdoen; opdisschen.
fcbtn. (b ) = opschudden, omschudden, otnroeren; op- of wakkerschudden.
auffd)iitten, fcbtro. (b.) = opschudden, opstorten, opgieten; (in voorraad) opstapelen, opleggen; ( garde) opwerpen.
opstuwen.
auf'f djii en, icOtu. (ti.)
fcbtu. (b.) ein 13ferb, einen
Bifcb =-- den staart opbinden.
jebtn. (b.) = opzwermen, in
een zwerm opvliegen.
aullOuaimt, fcbtn. (1).) = oppraten, aanpraten.
fcbtn. (b.) = aaneensmeden,
wellen, aaneensoldeeren.
auffstitieften, fdn.n. (b.) = doen zwellen, opzetten, doen wassen; a., ft. (f.) = zwellen,
uitzetten, rijzen, wassen.
auffstitseninteti, fcbiv. (b.) = aanspoelen (op,
attf), aanslibben; opzwellen.
auflMivitinen fidi, ft. (b.) = zich verheffen,
opvliegen, een vlucht nemen, zich werpen;
zich opwerken.
aliffs*i3irren, fctiv. (1.) opsnorren, gonzend
opvliegen.
= (hooge) vlucht, verheffing,
bloei, opgang; opzwaai.
opzeilen; aan den
auffenetit, fcbin. (t) )
grond varen.
auffe4en, ft. (tj.) = opzien, opkijken; auf,
febenbe l8eantte = toeziende ambtenaren.
ItUrfeben, f. = opzien, beweging, drukte,
sensatie, verwondering;
macben, exregen=opzien baren.
opziener, opzichter.
Miffefier, m.
auffellett, fcblv. (b.) = opzetten (het eten op
tafel of op het vuur, een hoed, horens, een
lap, kegels, het zeil, een gezicht, een verdieping, een dam); (iem.) kappen; ben Knfer a.
= het anker op de kraanbalken brengen ; (een
kontrakt, verhandeling) opstellen, opmaken;
Tanen Ro0 a. = een hoofd opzetten, zijn
hoofd toonen, koppig zijn; nieuw gewei opzetten; schaften, rusten; op het spel zetten,
inzetten (ook fig.); 2icbter a. = 't licht en donker verdeelen; fict)
zich oprichten,
overeind gaan zitten; op ('t paard gaan) zit= tegen iem. opstaan.
ten; ficb triber einen
(luid) zuchten, steuauffettfaett, fcblro. (b.)
nen, een verzuchting slaken.
opzicht, toezicht; bie
ln.
Ten = toezicht houden.

ituffic4tfiiOrenber.
iturfirOttiiiirenber, m. = toezicht hebbende,
die met toezicht belast is, inspecteur, opzichter.
auffic4tfoil = zonder toe- of opzicht.
turfieWbairt, at. = district, inspectie.
auffid)tillotl, zie aufficbtfo.
fturfirliOrat, m. = raad van toezicht, raad
van commissarissen; commissaris (uit lien
raad).
auffieben, ft. (1.) = opkoken; (zilver) witkoken; fig. opbruisen, opvliegen, opstuiven.
auffiegetn, fcbm. (t).) = op- of verzegelen;
ontzegelen, het zegel verbreken.
= het opzitten, het te paard
/tuffith
stijgen.
aurtilien, ft. (1). u. 1) = opzitten, niet naar
bed gaan; overeind zitten; opzitten, vastzitten; aan den grond zitten; te paard stijgen,
opzitten; einem a. = iem. lastig vallen met
verzoeken; mit einem a. = met iem. bedrogen
uitkomen, gefopt zijn; '140 a. = zich doorzitten.
tegenvaller, teleur—
iturtitler,
stelling.
= kipperek.
ituffitgtange,
aurforren, fdja). (t.) = opsjorren.
(open)f.)
aufWattett, fdlii. u. ft. (ti.
splijten, (open)klieven.
nut/Wan-nen, fcbao. (b.) = opspannen, openspannen, opsteken (een paraplu); spannen;
gelinbere Saiten a. = water in zijn wijn doen,
eieren voor zijn geld kiezen, een toontje lager
zingen; ate eget = alle zeilen bijzetten.
nut/Waren, feta). (l.) = opsparen, wegleggen,
bewaren; uitstellen.
attrWelitern, fcbtn. (b.) = op den voorraadzolder brengen, zolderen, opschuren; opstapelen, opleggen.
aufWelfett, fcW.n. (b.) = opeten, verteren.
aurfperren, fd)a). (b.) = opensperren, wijd
openzetten, openspalken, openbreken; Matt
unb Rafe, Rafe uttb siltuttb a. = verbluft staan,
met den mond vol tanden staan te kijken.
ant/Widen, fc4ru. (j.) = opspelen, voorspelen;
aunt Zane a. = een dans beginnen te spelen;
muziek maken om bij te dansen; einem a.
iem. wel krijgen;
ate = zich voordoen
als, zich een air geven van, spelen voor, pozeeren als.
aufWiefgn, ichrn. (b.) = op de spies of de
lans nemen; (vleesch) aan 't spit steken;
spietsen, empaleeren.
aut`Wittbeftt, ftbtu. (b.) = ophaspelen.
attrWittnett, ft. (1.) = op- of verspinnen.
(b.) = uitspreiden, wijd
auffprelaen,
openzetten, (een geslacht dier) spalken;
a. = zich opblazen, een hooge borst opzetten;
aufgefpreiat = opgeblazen.
auffprengen, fcWv. (b.) = doen springen,
laten barsten; doen opspringen; openstooten;
opsprenkelen.
auffipriefien, fcbtn. (f.) = ontspruiten, opkomen, uitkomen, ontlutken.
opspringen, omhoogauffpringen, ft.
springen; openspringen; barsten, springen,
klooven.
auffPritlett, ichtn. (h.) = doen opspatten, doen
opspringen, opspuiten; a., (f.)= spatten; opspatten.
attffprieen.
aurfOroffen
aurfOrttbeln, fehtv. (1.) opborrelen, opwellen;
reicht a. = licht opvliegen, opstuiven, driftig
worden.

a.) =
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aufftrefiten.

Witt /Wrung, m. = het opspringen, sprong;
openspringen, barsten.

auffpiinben, fcbtr). (1).) = ontsponnen, van de
spon ontdoen.
opsporen, opzoeken.
attrWiiren, fcbtu. (t.)
opzetten, aanzetten,
attritaMettt, fc0). (b.)
prikkelen.
aufftampten, Tctiv. (b.) = opstampen, stooten
op; openstampen; met den voet stampen,
stampvoeten.
itufftattb, nt. = opstand, oproer, muiterij,
woeling. aufftiinbifd) = oproerig.
aufftapetn, fa) tn. (b.) = opstapelen, ophoopen.
auritarrett, fchtv. (h.) = omhoog staren; onbeweeglijk oprijzen.
aurftauen, ichrn. (h.) = opstuwen, opstouwen.
auffterben, ft. (u.) = opensteken, openprikken;
opsteken; vaststeken.
au f' icOm. = opspelden, opnemen,
opsteken; vaststeken, vastspelden op; (de
vlag) uitsteken, hijschen, planten; (een kaars)
op den kandelaar zetten; einem ein 2,icbt a. =
iem. een licht doen opgaan, inlichten; (voeder) in de ruif doen; (veel, wemig)opsteken,
verdienen; laten varen, opgeven, opdoeken.
= opspelder, rokspeld.
Wurftecinabei,
aufftet)(e)tt, ant (f.) = opstaan; verrijzen; opkomen; vaststaan, staan; openstaan; (tniber
eitten) in opstand komen, opstaan; auf ettn.
a. = op jets staan; er ift mit bent linfen
hij is met het verkeerde been
auf geftanben
uit bed gestapt, slecht gemutst.
aufftettett, fcbtu. (b.) = opstijven; stijven.
aurfteinen, ft. (f.) = opstijgen, klimmen, oprijzen; ein Oebanre fteigt (in) mir auf = komt
bij mij op.
auffteinenb = opstijgend, klimmend, stijgend.
aufftellen, fcWn. (b.) = opstellen, plaatsen,
opzetten, oprichten, uitstallen; stellen; (budget, lijst) opmaken; (een meening) vooropstellen ; (getuigen, bewijzen) bijbrengen ; (einen)
kandidaat stellen; (neaten, strikken) opzetten,
spannen; WO a. = zich opstellen, plaatsen,
scharen.
aufftentnten, fatal. (b.) = steunen, leunen op;
openbreken, opendrukken.
aufftenttleitt, fcbtn. (b.) opstempelen, stempelen op.
(f.) = opstuiven.
out' ftiebett,
't opstijgen, klimmen, opstijiint'itien, nt.
ging; helling.
aanrichten, brouwen,
aufftiften, fdjtu. (b.)
aanhitsen, ophitsen.
attritiThern, fcbtn. (b.) = speuren, opjagen
(het wild); opsnuffelen, opschommelen.
aufftalmett, ftbm. (b.) = luid steunen, zuchten.
aurftiitIfetn, fcbru. (b.) = ontkurken.
attrftaren, fcbta. (b.) = stores, verontrusten.
aurftofien, ft. (t .) = openstooten; (den bodem)
instooten, uitstooten, inslaan; opstooten, omhoogduwen; a., (f.)
stooten op of tegen;
overkOmen, gebeuren; opbreken, oprispen;
gisten; aan den grond stooten; ba?, Wirb ihtn
a. = dat zal hem opbreken.
aurttaftin = flauw, verschaald; oprispend,
oprispingen veroorzakend.
aurftreben, fchm. (h.) = omhoog streven,
naar hooger trachten.
= openbare verkooping; ha
iturftreirO,
W. = bij opbod.
fchio.
(ti.) opstrijken; opsmeaufftreittytt,
reit; opstaan, opstrijken, ornslaan; tegen den
draad strijken.

at*

aufftreifen.
aufftreifett, fcbtn. (b.)

opstroopen, opslaan;
afstroopen; a., (r.) = rakelings langs gaan.
fctin. (b.) opstrcoien, strooten op.
m. = ophaal; opstreek ; (bij 't maatslaan) opslag.
opbreien, verbreien;
aufftridett, fcbtu. (1.)
losmaken, uithalen.
aurftriegetti, fcbtu. (b.) = opborstelen, op-,
naar boven strijken; op nienw roskammen;
= zich opdirken.
fir()
aufftiittlen, rcbtn. (b.) = opstulpen, stulpen,
opslaan, (een hoed) opzetten, op het hoofd
drukken; auffierttifpte Ware = wipneus.
aufftuilen, faint (tj.) = verwonderd opkijken;
opmaken.
aufftiitlett, fdP.u. (b.) = steunen op, laten
rusten op; fief) a. = leunen of steunen (op).
aurfarlytt, fctpv. (1j.) = opzoeken, zoeken
naar; naslaan.
auffuninten fitt fcbtu. (fl.) = aangroeien, een
gruot bedrag worden.
aurtafetn, rant). (b.) = aurtif ten.
auttateln, ittv. (b.) = optakelen.
iturtaft, m. = opslag, opmaat.
aurtaitvit, fcbtu. (b.) = op commando dansen,
dansen voor, gehoorzamen; stuk- ofdoordansen.
auflatulpen, fct)tu. (f.) = opkomen, boven
water komen, opduiken ; opdagen ; doorbreken.
aurtatten, rdnn. (f.) (ont)dooien, smelten,
fig. wakker worden; a., (b.) = ontdooien.
aurtiftteit, fcbru. (b.) = opdisschen, op (tafel)
brengen of zetten, voorzetten; einem a. =
onthalen, trakteeren (ook fig.); vertellen.
opdracht, last,
triige
iturtrag, m.
order, lastgeving, bestelling, boodschap; laag
(van verf); lotK. be = op last van
den minister; einetn einen 11L geven, erteiten =
iem. een opdracht enz. geven, een bestelling
doen.
auftragett, ft. (b.) = opdragen, (spijzen) opdoen; naar boven dragen; schetsen, ontwerpen; (kleuren, blanketsel) opleggen, aanbrengen; bid a. = overdrijven, to dik maken; opof afdragen, verslijten ; opdragen, in last geven.
iturtraggeber, in. = lastgever, ordergever.
(f).) = opdruppelen; a.,
auftriittfeitt, f
(r.)
druppelen op, neerdruppelen.
aurtreibett, ft. (b.) omhoog drijven, doen
opstaan, opdrijven, opjagen; met geweld openen, openslaan; doen zwellen, doen wassen;
opblazen; opdoen, machtig worden, opsporen,
opsnorren; (de hoepels om een vat) aandrijven;
op (lets) drijven, aan den grond
a., (f.)
raken.
auf s trennett, fcbin. (b.) = lostornen, losmaken.
auftreten, ft. (b.) opentrappen, openschoppen ; a., (r.) loopen, stappen bebutram,
plump: zachtjes, behoedzaam, lomp); optreden, opkomen, zich vertoonen, zich voordoen.
opdrmken.
cuittrinfen, ft.
iturtritt, m. = het optreden; trede, stoep,
optrede, wagentrede, opstap, stap; tooneel,
schouwspel, scene; standje.
auftroattett, fcbtu. (f). u. 1.) opdrogen, verdrogen, verdorren.

au f'

auftraufetn.
auftriipfettt
auftrumpfen, fdjlt). (b.) = troef spelen; einem
a. = iem. geducht de waarheid zeggen, zijn
vet geven, troeven.

aurtutt, nor. (b.) = opdoen, opzetten; opendoen, openen; fill) = opengaan; zich opdoen, zich voordoen, zich vertoonen; (ber
klaart op.
,inunet) tut ficb aur
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auf'tiirmen, fcbtu. (tj.) = opstapelen, ophoopen;
fief) a. zich ophoopen, zich torenhoog verheffen.

autituaitett, fdpv. (b.) = ontwaken, wakker
worden.

attfrivartfen, ft. (f.) = opgroeien, wassen,
groeien.

auftvagen = aufiviegen.
attritialten, f*v. (f.) = opkoken, opborrelen;
opbruisan; (in drift) opvliegen, opstuiven.
opwelling, opborreling;
opbruising, opwelling, vlaag, aanval.
aurtuataen, fcbtu. (b.) = naar boven, omhoog
rollen of wentelen; einem ettn. a. =iem. lets
op de schouders laden, iets wentelen op iem.
vertering, kosten,
—(e)l
iturtuanb,
weelde, vertoon, uitstalling (van geleerdheid,
kennis e. d.); or4en
macben= op grooten
voet leven.
Mirtvanb(Ogefeti, f. = wet tegen de weelde,
weeldewet.
$infi ttianbitetter, = verbruiksbelasting,
indirecte belastmg (bijv. op alcohol, tabak,
suiker enz.).
aufluarmen, fcbro. (b.) = opwarmen; ophalen,
opnieuw beginnen; aufge m iirrn t= afgezaagd, oud.
iturwartell gat), 1., :1011, nt. = loon (van
een knecht).
aufluarten, fcbtu. (f.) = (einem) bedienen,
oppassen, verplegen; (bei Zircbe) tafeldienen;
tuomit farm id) (Nnen) a. ? = waarmee kan
ik u dienen? of wat mag ik u aanbieden?
ber ,Nnb fann a. = kunstjes maken; attr3u
tuarten! = tot uw dienst; einem = zich
bij tem. presenteeren, iem. een bezoek brengen, zijn opwachting bij iem. (gaan) maken.
= bediende, huisknecht.
iturtuiirter,
= huishoudster, dienstfturtviirtcrtn,
meld, werkster.
aitriviir0 = opwaarts, op, naar boven, hooger
op; (aucf) mit (den.:aurtn. bei atu ffe* ban
1 kinarr aurruart = vanaf 1 mark.
= dienst, bediening, wacht,
itufluartung,
verzorging, oppassing, bezoek, opwachting;
hospita, huishoudster; bin
bei einem baben =
bij tem. dienst hebben.
aurivaferytt, ft. (b.) = wasschen, omspoelen;
schoonmaken, (den vloer) opnemen, doen;
opwasschen; stuk wasschen, open wasschen;
bad fit ein Vturtuarcben = dat is een moeite,
dat gnat in den moeite door.
itufluafriOaff, f., ituftnafrbfilbel, m. =
waschvat, vateteil.
ituritiajfer, f. = opwater (op het ijs), opperwater.
aur mann, ft. (b.) = op- of verweven; losmaken;
opweven, weven op.
nut' fttu. (f).) = opwekken, wekken,
wakker maken; doen verrijzen; opwekken,
opvroolijken, opmonteren.
liunvecter, m. opwekker, wekker, porder.
aufivetiett, rcbin. (r.) =opwaaien, opfladderen,
opwapperen ; a., (b.) = openwaaien ; opdrijven.
auriveidiett, fcbm. (b.) = week maken, weeken;
(verf) verdunnen, aanmaken; losweeken; a.,
(f.) = week worden, weeken; losweeken.
aurtueifen, ft. (t.) = wijzen op; bijbrengen
(getuigen), aanvoeren, overleggen (stukken).
auriveifon, fcbtn. (b.) = opwitten.
aurtuenben, unr. (b.) = ge-, verbruiken, aanwenden; uitgeven, verter en; Morten) maken;
ten koste leggen.

fturtuattung,
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iturtnettbung, tn. = 't maken (van kosten),
nanwending ertz.; vgl. a u f fro e n b en.

= kosten, uitgaven.
Witfluenbuttgett,
aufs tnerfen, ft. (b.) =-- openwerpen, opengooien;
omhoogwerpen, opwerpen; (bie %ale) in den
wind gooien; (ba,?, Wtaut) een leelijk gezicht
trekken; (einen Zanitn) opwerpen, leggen;
Mel Staub a. = veel drukte, sensatie maken;
(eine rage) opwerpen, op het tapijt brengen;
(einen 6tveifer) opperen ; (bie Raven) uitspelen,
openleggen; fidi a. = zich opwerpen; eine
een wipneus.
aufgemorfene %ate
auf'wicfeln, fcbtn. (b.) = opwinden, oprollen;
hie ,t)aare a. = papillotten leggen; ontrollen,
afwikkelen, loswikkelen.
—, —en = opruiing, beroeituftniegefei',
ling.
fcbtn.
(ti.) = beroeren, opruien,
aufluicgettt,
aanhitsen.
opruier, opstoker,
—
fturtviegter, tn.
raddraaier. aufluiegferifti) = opruiend.
nufitujegett, fain). (b.)
opwegen; mit dlotb
tegen good opwegen.
a.
attrivinbett, ft. (ti.) = opwinden; ophijschen;
loswinden; fir a. = zich opkronkelen, kronkelend naar boven gaan.
aurtuirbeitt, fcbtu. (1.) = (Staub) opwaaien,
(f.) = opdwarrelen.
opjagen;
aufluifetten, fain). (b.) = opvegen, afvegen,
afwisschen.
attrivii0tett, fcbtv. (b.) = omwoelen, loswoelen ;
opgraven; (de massa) opwinden, in beroermg
brengen.
aturtuurf, m. aanaarding, aangebrachte
g arde; puin, zand (om op to hoogen); bepleistering.
optellen, voortellen,
aur3iinten, fcbtn. (tj.)
toetellen; opsommen.
auf3iittnten, fcbru. (b.) =optoomen, optuigen.
attr3cOrett, fcbro. (b.) = opteren, verteren,
zich uitputten.
vetbruiken; fidi a,
anneictitten, fcbtn. (b.) = opteekenen, aanteekenen; teekenen op, schetsen.
auf'3errett, fcbtn. (b.) = openrukken, losscheuren.
Wur3letibriicte, to. = ophaalbrug.
auf3iebett, ft. (ti.) = optrekken, omhoogtrekken,
O. ben Q3orbang, bie augbriicfe,
ophalen
bie ,Viblte); (hie fagge, hie Seget) hijschen;
(bie 11.1)5, ben %der) opwinden; (ben ,t.abri)
spannen; (bie Scbteufe) openzetten; opentrekken, loshalen; (eine 2attbfarte, Saitett) (op)spannen; getinbere Suiten a. = bakzeil helen,
zoete broodjes bakken, een toontje lager
zingen; (einen) grootbrengen, opkweeken, opvoeden; beetnemen, bespotten, voor den gek
houden : a., (f.) = optrekken, in optocht gaan;
komt opzetten.
ein (remitter 5febt auf
aur3ucten, fcbtn. (1.) = opschokken, zenuwachtig opspringen; a., (tj.) = flikkeren.
auf'31tg, tn. = stoet, optocht; uiterlijk voorkomen; pak, kostuum, kleedij; (van een weefsel)
ketting of schering; bedrijf, acte; lift; koord,
deurtouw.
attrattpfen, fcbto. (b.) = lospeuteren, losmaken.
aurAtuatigen, fcbtn. (b.) = met geweld openen;
opdrukken; opdwingen, opdringen.
aurituirten, fcbrn. (b.) = openknijpen.
attf3tvingett, ft. (b.) = opdwingen, opdringen.
itug'apfet, m. = oogappel, lieveling.
oog (van mensch en der,
/Urge, f.
van een aardappel, een plant, een dobbelsteen

UnAenfctieinlidifeita

ens.); grof3e Kugen macben = groote oogen
opzetten; berliebte Wugen ntacben = verliefd
kijken; sin inctcbfatne K.. au( etm. baben =
can wakend oog op iets houden; einem bie
lam. het licht in de
Wugen nicbt giinnen
oogen niet gunnen; ein aubriicren = een
oogje toeknijpen; hie Wugen geben ibm fiber =
hij krijgt de tranen in de oogen; einen env.
an ben I n abfeben = iets in iems. oogen
lezen; ba,F, loaf3t lefe hie auft auf K. = dat
past (slaat) als een tang op een varken;
feten = iem. de
einen hen Zautnen auf
knip op den neus zetten; atO ben l n,
atO bent Ginn = uit 't oog, uit 't hart; er ift
flint tuie auf ben W..n gefcbnitten = als uit
zijn gezicht gesneden; ettn. ins W. beljatten =
iets in 't oog houden; bad flint in bie
= dat loopt in 't oog; ettv. ink W. fallen =
iets bezien, beschouwen, aankijken; ber 03e,
feben = 't gevaar onder de oogen
fabr in,?,
zien; mit einem ldauen babonfommen =
er nog goedkoop, nog vrij goed, genadig afkomen ; mit btof3en W... n met 't bloote oog;
bo0 tiegt tun ben W..n = dat is duidelijk,
fcbtbebt mit bur ben fit.. n
springt in 't cog;
voor den geest.
— = oogje.
'getMen, f.
itu
iin'gettt, fcbtb. (b.) = enten; lonken.
= kijken, spieden (van een
iitt'actt, frbib.
hert bijv.).

tv., saber, W.; =ar3t, nt.
-ader; -arts.
itut genttinbe, tn. = blinddoek, ooglap. itu'gett=
blenbe, oogklep, oogleer, ooglap. Un':
(lentil-id, tn. = oogwenk, blik, oogenblik.
au'gettütititir4 = oogenblikkelijk, onmiddellijk, op 't oogenblik. ftutgettblijbigfeit,
zwakte van de oogen. attigettbraue,
dracht,
wenkbrauw. itu'gettbutter,
etter (van de oogen).
m.
=
oogedienaar,
vleier.
ibegenbietter,
—, —en = vleierij.
itni genbietterel,
au'genfitifig = in 't oog loopend, duidelijk.
itui genfett, T. = oogvlies. itu`genfiftel, n).=
traanfistel. fttegenfittnntertt, f. = flikkering
voor de oogen. itu'RettfItifi, tn.= sinking op
de oogen, tranende oogen.
= uitpuiling van het
itit'gettgerciptiutft,
oog; oogzweer.
itu'gengtaL f. = lorgnet, bril, kijker.
=treit4,
itu'genliniiiite, tn.; =fta04e,
=leber, I.; :teiben, 1. =oogilholte; -kiep (of:
-leer) ; -kas (of: -Nolte); -leer; -kwaal.
itu'gettlidtt, f. = licht der oogen, oog.
—er = ooglid.
itu'geniib, f.
itus genntafb f. = oogemaat, het meten op
het gezicht; nadj bem K. = op 't oog.
oogmerk, doel, plan,
nentnerf, f. —(e)
doelwit, bedoeling; fein auf ettn. ricbten=
't oog op iets gericht houden, doelen op,
naar iets streven.
= ooglispier,
%It'gettilinueet, nt.; =nevi),
-zenuw.
ftu'gettPuitter, 1. = oogpoeder; zeer kleine
druk; bad ift W.= dat is slecht veer de oogen.
itit'genrei3, m. = oogprikkeling. itu'gen:
ring, in. = regenboogvlies, iris. ittegettrtite,
tn. = roodheid (van het oog).
ftu'genfdyitt, tn. = oogeschouw, onderzoek;
klaarblijkelijk.heid, evidentie.
ategettfriyinfid) = klaarblijkelijk, duidelijk,
kennelijk, blijkbaar. etu'gettfiteintiitteit,
— = klaarblijkelijkheid, evidentie.
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au'nettilfitirtn, m.; :tatifebunn,
to.; :tieriten, T. = ooMscherm (of: lichtscherm); -appel (of: pupil); -bedrog (of: gezichtsbedrog); -diertje.
%u'nentriefen, 1. = leepoogigheid. %tenet':
oogetroost. itteneniitiet,
=
troft,
oogkwaal. %tegetilvet), 1.
pijn in het oog.
ftlegentneibe, tn. = oogelust, een genot
voor de oogen, heerlijk om to zien.
itiegettlittimPer, to.; :toinfet, nt.= oogilhaar
(of: wimper) ; -hoek.
ifienemaki, tn. = aantal oogen of punten.
%us gettllaa4ti, m.; :3eune, nt. =-- ooglitand;
-getuige.
..iftini'aOtail, tn. = Augiasstal.
9Auctiti, f. — (e), — e = augiet, kolophoniumsteen.
— = oogje; knopje.
am:1'16n, f.
%utittient', 1. —(e)?,, --e augment, toevoegsel.
—, —en = augmentatie,
Nugmentation',
vermeerdering.
annutentie'ren, fcbtu. (b.) = augmenteeren.
2tuni4'burn, = Augsburg.
ittiOburner = Augsburger en Augsburgsch.
auO rtatralfc4 = Augsburgsch; Aortfef=
Pion = Augsburgsche confessie.
u. —(e)n, —(e)n = augur,
%Wpm, nt.
vogelwichelaar.
auntirie'ren, icbiu. (b.) = augureeren, voorzeggen, voorspellen, vermoeden.
= August(us) (mannenaam).
ftu'nuit,
nt. — e(t,), e = Augustus (maand).
= Augusta.
ifuntejta,
ftunujeapiet, tn. = zomerappel, roode guldelmg. itunuffilirne, to.
vroege peer.
Miniefte, to. = Augusta.
auntiftelfc# = Augustijnsch.
vroege haver.
iiuntifts firtfcr, m.
= Augustijner.
aunttili'ner,
itunulti`tt(u0, nt. = Augustinus, Augustijn..
itunufffiritte, iD. = morel. itunuffpftaunte,
lu. = groene pruitn, reine-claude.
itttrot i ftiti14, m. = Augustus.
%union', to. —, —en = verkooping, veiling,
auctie. ftuftiona'tor, ..osten = y endumeester, afslager.
auftionie'rett, fctiv. (tj.) = bij opbod verkoopen.
= vendumeesftuttionWfotuntiffar(110),
ter.
etuftiotOlotat, f. = verkoop- of venduhuis.
—n = aucuba.
itus tufie,
Aula, vergader9.tuten
Meta,
of feestzaal.
Aurelius.
=
iturer(itiO,
= Aurelia, Aurelie.
iturelia,
Aurelianus.
qtitretiatt', m.
lUure'riC, 1v. = Aurelia, Aurelie.
aureool, stralekrans.
—, —n
ftureos te,
—n = aurikel, bereoor.
/tataitet, In.
m. — (e) = gentiaan.
ituriPigntettt, 1. —(e) = orpiment, geel
zwavelarsenik.
Aurora, morgenrood.
—
%littera,
MO, $rap. mit Zatib = uit; van; bij; om
op; aan; auk Liebe, utctit, iPiitleib, Q3oxfid-)t =
nit liefde, vrees, medelijden, voorzorg; atO
alien Graf ten = uit alle macht; atO botCein
ealfe = uit voile borst; au?, cifen = van
ijzer; au4 bet affung fommen = van zijn stuk
(van streek) raken; au4 bet ,f)anb in ben
Runb = van de hand-in den tand; au?, ibin
toitb nicbt = van hem komt niets terecht;
barau& tuirb nicbt,?, = daar komt niets van;

=

anneuten.

fie tuotlen einen 63efebrtett atO ibm macben
zij willen een geleerde van hem maken ; atO
bet 9"tot eine Zugenb madien = van den nood
een deugd maken; au& bem 2ateinifcben ent,
nommen = aan 't Latijn ontleend; au&
fabrung = bij ondervinding; au& Zerfebert,-_-bij vergissing; atO fftanad bij gebrek
aan; auk biefem fPrunbe = ow die reden, op
dien grond; auk bid em Zerbaitt = op bloote
verdenking; abb.: ban tat.t?, auk = van
huis uit, van oorsprong; bon fPrunb au?, =
geheel en al, van begin af, van meet of aan;
bie Stunbe ift auk = de les is uit; ift and
mit (bin= het is uit (gedaan) met hem; Z5)abr
au?,, Zs'afit ein = jaar in, jaar uit; Weber atO
geen raad meer weten, ten
nod) On
einde raad zijn.
atOlicimen, fcbto. (b.) = uitzuchten.
uitjouwen, bespotten.
ati4liffett, Vim. (b.)
alWatttloorten, fcbto. (1.) = [leveren, overgeven]; ten einde antwoorden.
atWarbeiten, fthi. (1).) = uitwerken, afwerken, voltooien, bewerken, samenstellen, ten
einde werken.
atWarten, fcbto. ontaarden, verbasteren.
auk4'atmen, fditn. (b.) = uitademen, uitblazen;
den laatsten adem uitblazen, sterven; -144 =-op zijn verhaal komen, uitblazen.
uitsliepen.
atO'iitfrOen, fcbm. (4.)
(f).)= door-, uitbakken,
atOs tiartett, ft. u.
gaar bakken.
alOr babett, Ttiu. (tj.) klaar baden; ettu. a.
(niiffen) = voor iets (moeten) boeten, opdraaien, iets (moeten) bezuren.
uitbaggeren.
aiWitannerti, fain). (h.)
atOitidlott, Vim (b.) - betten, warme vochtige omslagen opleggen; (ein Sdiiff)branden.
atO'Gatbottiertt, fcbtn. (l.) etto. = ((Faun.) er
achter komen, iets uitvisschen.
(af)huiden, villen,
atiO,Itainett, fcbto. (i.)
stroopen; opzetten, opvullen.
att"O'fiannett, fcbtv. (b.) uitbannen, verbannen.
ittO'Dau, = voltooiing; het afbouwen;
kroon op het werk; uitbouw, uitbouwsel;
uitbreiding.
autatatidieti, fcbtn. (b.) = uitkloppen, hol (uit)drijven; jic4 a. = zich ronden, een buik krij gen.
ausYbauen, fcbto. (b.) - afbouwen, voltooien;
herstellen, repareeren; (door bebouwing) uitputten.
alWttaufiteti, fcblo. (b.) = uit-, opzetten, opdoffen, opblazen.
a/0110114mi, ft. (b.) = bedingen, vaststellen ;
voorbehouden.
au‘Wbcifien, ft. (b.) = uitbijten; (einen Babn)
met bijten verliezen; einen a. = verdringen,
den voet lichten.
aiWbei3ett, fditn. (b.) = uitbijten, uitbranden.
autvberftert, ft. go uitbarsten, uiteenspatten, -springers.
atWinffern, fcb (b.) - herstellen, verstellen,
in orde brengen, lappen, opknanpen, repareeren.
atWocitett, fobbi. (b.) = iem. buitenshuis laten
slapen.
atO'beugen
an&biegen.
at011eute, iv. = opbrengst, voordeel, winst;
onrechtmatig voordeel, buit, uitbuiting.
fcbto. (b.) builen, uitbuilen;
veel laten betalen, snijden, iems. beurs leeg
maken, plunderen.
= exploiteeren, ontginaiWtteuten, fcbto.
Ken, opdelven; benuttigen, tot zijn voordeel

/tiWbeutuna.
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gebruiken; misbruik maken van, uitbuiten.
2110'fieutung, —, —en = exploitatie, ontginning, enz., vgl. au beute n.
9.tiWbeutungeoften, exploitatiekosten.
at011eaalitett, fcbtu. (ti.) = uitbetalen, af betalen.
aiO'biegett, ft. (b.) = uitbuigen; uit- of naar
buiten krommen ; (einem) uitwijk en, ontwijken,
plaats maken voor.
aus3'bieten, ft. (b.) = te koop bieden; in 't openbaar ten verkoop aanbieden; einen = hooger
bieden dan een ander; bevelen weg te gaan;
[(einem) uitdagen.]
icb iv. (b.) = (ben (eift, bie Vinfagen,
flit) vormen, ontwikkelen, opleiden, beschayen, volmaken.
MO'bitbung, ID. = beschaving, ontwikkeling,
vorming, opleiding.
attWbinbett, ft. (b.) = buitenopbinden; losbinden.
au43 1 tritten, ft. (tj.) fir4 et/D. (bon einem) =---(iem.) om jets verzoeken; ba?, bitte idj mir
au?, = daar verzoek ik om of daar bedank
uitverzocht, nitik voor; au?,gebeten fein
gevraagd zijn.
bat; 24150 uitatO'btafen, ft. (b.) = (ein
blazon; blusschen;uittrompetten;uitbazuinen;
= iem. het licht uiteinem ba?, ,Veben g icbt
blazen, dooden; uit- of afblazen.
aiWbleiben, ft. (f.) = uit- of wegblijven; e?,
faun nicbt a. bat... = het kan niet missen
(uitblijven), of ..; eo ift ein fort au?,gebfieben
= er is een woord weggelaten.
atOs titeicifien, jcbIn. (b.) = uit- of wegbleeken,
doen verdwijnen (van kleuren, vlekken e. d.);
verbleeken.
uitkijk, doorkijk; uitzicht,
m.
het uitzien.
atO s titicien, fcblv. (b.) = uitkijken, uitzien.
uitbloeien, veratO s bilOcit, fdpv. (b.)
welken.
atO t titittett, fcble. (b.) = uitbloeden, doodbloeden; (feinen Scbiner3, )corner) onder
bloedig lijden verdragen.
atO'bobreit, icfnu. (b.) = uitboren, uithollen.
alO s tiorgen, fcbro. (tj.) = uitborgen, uitleenen.
atti.vbracfen, jcbIn. (b.) = uitschieten (van bedorven waar), sorteeren.
athYtwateu, ft. (1.) = uitbra,den, uitsmelten;
gaar braden; a., (
to gaar braden; nitbraden.
uitbruisen, uitrazen,
att.'braufett, itbib (b.)
uitwoeden; bedaren, tot kalmte komen.
atO'breMett, ft. (b.) = uitbreken, uitrukken,
loshreken; (einen 3aunt) uitsnomen; bie s-13ie=
nen a. = den bijekorf leegen; uitbraken;
a., (j.) = uitbreken, ontsnappen; buiten de
oevers treden; uitbreken, uitbarsten (van
oorlog, brand e. d.); (in OeUicbter, Triinen,
ii.) uitbarsten, losbarsten.
Scbmiibungen
atWbreitett, fcbb). (b.) = uitspreiden, ontvouwen ; ultbreiden; verspreiden, verbreiden;
= zich
uitstoomen; ruchtbaar maken; fir')
uitspreiden enz.
atO'brettnett, unr. (b.) = nit- of verbranden;
(Oliibftriimpfcben) uitgloeien; (eine 3i.tnbe,
einen V3ienenforb) uitbranden; (8ieget) uitbakken; a., (f.) = uitbranden, opbranden, nitgaan, verbranden.
atO'bringett, unr. (t.) =-(kunnen) uitkrijgen
(handschoenen bij v.); uitbrengen, verraden;
aan den dag brengen; (einen loaft, ein
Oefunbbeit a. =
auf einen) instellen;
op iemands gezondheid drinken.

ftusYbritc0, in.= uitbraak, ontsnapping; doorbraak; het uitbreken (van een ziekte, een
oorlog e. d.); uitbarsting, losbarsting; wijn
van de eerste pers.
atO'briit)eit, fcbin.(b.)=- broeien, met kokende
vloeistof overgieten.
atO'briiteit, fcbin. (tj.) = uitbroeden, uitbroeien, doen uitkornen; uitbroeden, veroorzaken, teweegbrengen, smeden.
atO t tluttteat, fcb tn. (b.) = uitbuigen, uitronden; uit (de bocht) brengen.
ausYbubbettt, fcfpn. (lj.) = (aardappels) rooien.
ausYtiiigetn, fcbro. (b.) = uitstrijken, wegstrijken; afstrijken.
itiWbunb, m. = wonder, toonbeeld, model,
puikje, type (a. 0. ein Vt. bon Oefebrfamfeit,
bon Ss cbOnbeit, belt Zugenb, bon Gehl u. (betreibe, alter Scbetme, bon Oo?,beit, bon 2ieber,

Iicbfeit).
= voortreffelijk, uitstekend, bijzonder, zeldzaam.
atOi tiiirfteit, icbrn. (tj.) = uitborstelen, afborstelen.
fcbIn. (b.) (eh-1o.) = boeten voor;
ten einde boeten, of boeten.
uitdampen, uitaiWbantOfen, fcbtn. (b.)
wasemen, uitstoomen; uitrooken.
autVbiintWert, fcbIn. (b.) = uitdooven, uitstoomen ; doen verdampen; uitdampen; door rook
ultdrijven (ticbje, iienen 5. P3.).
ittWbatter, = volharding, taaiheid, vasthoudendheid, uithoudings-, weerstandsvermogen.
atWbattern, fcbtr). (tj.) = voiharden, volhouden,
uithouden, tot het einde verdragen.
autvbauentb = volhardend, met volharding.
(uit)rekbaar, uitzetbaar.
aueriebttbar
aueDebtten, fc(jIn. (lj.) = uitstrekken, uitrekken, uitzetten, uitbreiden; jiff) a. = uitzetten;
zich uitstrekken; eine au?,gebebitte 43rai?, =
een uitgebreide praktijk.
Nuebetjtiung, = uitzetting, uitbreiding,
uitrekking; uitgestrektheid, wijdte, grootte;
Vt. gerninnen = omvang aannemen.

itiO'betntuit011traft,

Anrmiigen, =

uitzettingsilkracht, -vermogen.
anebentett, unr. (b.) = uitdenken, uitvinden,
verzinnen; ten einde denken, over jets doordenken.
atWbouten, fdpn. (ti.) — uitleggen, verklaren.
atWbicbten, fcblu. (b.) = waterdicht maken;
kalfaten ; oolc = a it ?, benfe n.
bevloeren, beplanken,
atO i lyiefen, fcblu. (b.)
met delen beleggen.
uitdienen (bon Sol,
auirbieuen, fcbtt). (b.)
baten, Stfeiberit u. ii); ein mOgebienter Sotbat
een uitgediend soldaat, \ eteraan.
uitdrogen, droog
aiWborren, fdpu. (1.)
worden.
(laten of doen) uitauebiirreit, ftfpr. (tj.)
drogen.
aiO'Driittnein, fMtn. (b.) = uitdringen, verdringen.
atO'brerbietn, fcblu. (b.) = hol draaien; fatsoeneeren; epsieren.
auebreimt, fcbtu. (b.) hol draaien; met een
draai ontnemen; (ba?, Oa.?,) uitdraaien.
aiWbrefcijett, ft. (b.) = uitdorschen; afdorschen;
afrossen.
briicfe = uitdrukking,
itiWbrucf,
term, bewoording, woord; uitdiukking, sprekende trek, expressie; nadruk, klem; bum
bringen = uitdrukken, onder woorden brengen

tuObriicfen.
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atO'briirren, fcbtv. (1.) = uitdrukken, naar

atOi talIett, ft. (f.) (bon )iibnett, taaren, 0e,

buiten drukken; uitdooven (door drukken);
uitpersen; uitdrukken, uiten,
atO'briidlitt = uit-, nadrukkelijk, stellig,
duidelijk.
= wijze van uitdrukking.
9.11WbrucOart,
zonder uitatO'brutfOleer, atO'bructavits
drukking, slap.
atO'brutUbolli = vol uitdrukking, krachtig,
sprekend.
ituO'brucNtuelfe = 9.tu&bructart.
ftit4'brufft, m. = uitgedorscht koren.
atO'buften, fcbm. (tj.) = geuren, uitwasemen.
atO'butben, fcbin. (b.) = uitrijden, lijden ten
einde toe; ophouden to lijden.
avWbunitett, atO'biinitett, fcbro. (b.) = uitwasemen, uitdampen, uitzweeten.
= verdampingsitiWbiinituitOnteffer,
meter.
au0eittan'ber =uit elkander, uiteen, van elkaar.
attOcinaieberbringen, unr. = van elkaar
doen, scheiden.
au&inan f berfai)ren, ft. (f.) = vaneenschieten,
uiteenvliegen.
awSeinanfberae0(e)n, unr. (f.) = van of uit
elkaar gaan, scheiden; uit de voegen gaan;
(bon .neinungen) verdeeld zijn, uiteenloopen.
au0einairberfontmen, ft. (f.) = (mit einem)
kwade vrienden worden, boos worden; zich
brouilleeren.
au&inan'bertegen, fcbtv. (b.) = uiteenleggen;
(eine 9,Rafcbitte) uit elkaar nemen; (Stoffe)
uitstallen; (Zru.blien) ver uit elkaar legeren;
uiteenzetten, verklaren.
alOeittan'berfetlen, (l.) uit elkaar
zetten, scheiden; uiteenzetten, verklaren; WI)
a. = uiteengaan, vaneen gaan (zitten); fid)
mit einem Ober ettv.) a. = met iem. iets
nader bespreken; het met iem. eens worden,
een vergelijk met iem. treffen.
= uiteenzetting,
Ki0einan'berfetfung,
verklaring;
lam au lit .. en = 't kwam tot
woorden.
au s eifen, fcbm. (b.) = uitijzen, uit het ijs los
maken; uit een hachelijken toestand bevrijden.
[atOterriefett, unr. (lj.) uitkiezen, verkiezen.
at0'erturen = uitverkoren].
I. atO'crtelen, ft. (b.) = uitzoeken, uitkiezen.
II. atIO'ertefen = uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren, voortreffelijk.
at0'erfelien, ft. (0.) = verkiezen, uitkiezen,
bestemmen,
an4f ertniititen, ICI). (b.) = verkiezen, uitkiezen.
auil ier3atitert, fcbtv. (b.) uitvertellen, opvertellen.
atWeffen, ft. (tj.) uiteten; gedaan eten,
afeten; (iets) opeten, verantwoorden, hebben
wat er op staat, bezuren.
audjadien, fcbtro. (1).) = van vdkken voorzien;
uitwaaien.
atOffiibeln, ict tn. (b.) = den dread uit (de
naald) halen; flit) a. = uitpluizen, uitrafelen.
autvfatiren, ft. (b.) = (einen deg) bederven
met rijden, uitrijden; (Garen) uitvoeren, naar
buiten brengen; a., (f.) = uitrijden, weg-,
naar buiten rijden, uit-, naar buiten varen;
uitgaan, verlaten; (gegen einen) uitvaren, zich
heftig uitlaten.
= vertrek, uitvaart, rij- of
itutqatirt,
vaartochtje, koetspoort, stalpoort, inrij, uitrij.
StO'falt, uitval; aanval (bij het schermen); 't uitvallen; uitslag, uitkomst, resultaat; tekort, verlies, deficit.

fagerten, aecbtenben, aliirtern) uitvallen; (bon
diner $rilfung, ber rnte u. ii.) afloopen, eindigen, uitkomen; niet pleats hebben. niet
doorgaan; bie Stunbe, bie Sobute ftifft beute
atO = er is vandaag geen les, geen school.
auatienb = beleedigend, grof.
uitvalmonster.
itIO'falintufter, f.
sluippoort, uitvalspoort.
Wu4'faittor, f.
athYfatten, fcbtv. (b.) = uit-, ontvouwen, ontplooien.
atOlannett, ft.
= (einen Zeicb) leegvangen,
uitvisschen.
au.S i tafetn, fcbtv. (b.) = er maar op los praten.
atWfafern, fcfm. = uitrafelen, losrafelen,
uitpluizen.
atOi ferbtert, ft. (tj.) = uitvechten, uitmaken
(met de wapens).
anOenett, fcbtv. (b.) = uitvegen, uitkeren,
schoonmaken; wegvegen, wegkeren.
ftiOs tenfel, f. = (uit)veegsel.
aufetteit, fcbtro. (tj.) = uitvijlen, afvijlen;
vijlen, beschaven.
[atOsfettftern, fcbtv. (b.)= den mantel uitvegen,
uitveteren].
au0'ertigett, fcbtv. (tj.) = uitvaardigen, uitreiken; opmaken.
= (Golfe) ontvetten,
att4'fettett, fc41-v.
ontzweeten.
[atWfit3en, fcbtv. (b.) = att&fenftern].

anWfinben, ft. (f.); atO'finbie

inacOen, fcbtv.

= opsporen, ontdekken, vinden.
fcbtv. (b.) = visschen, op-, uitvisschen, leegvisschen.
= (eine Stanotte) uitaw6'itantaten,
gloeien.
atO'fietfrintt, jAtn. (tj.) = (eine ,aut) afschaven, vleezen.
ittiOleifc4titeffer, f. = stootmes, schaafijzer.
au^'ltit en, fcbtv. (tj.) verstellen, lappen,
uitstukken.
auOlicaett, ft. (f.) = uit-, wegvliegen; antsnappen.
atWiliefen, ft. (f.) = uitvloeien, wegvloeien,
uitloopen; uitstroomen, uitstralen.
atO'ffitlert, fcbrv. (b.) = uitvliegen.
att iffurfien, fcbtv. (b.) = uitvloeken.
= uitvlucht, voorMO'ffueljt,
wendsel.
= het uitvliegen; uitgang, uitittO'ffug,
stapje, tochtje, excursie.
ituirftiigler, tn. —
— = uitvlieger, tochtjesmaker.
= het uitstroomen, wegloopen;
opening, gat; monding; uitstrooming, uitstraling; uitvloeisel, gevolg. ittO'ffufgoOr, f.,
ontlastings-, afwateringsbuis.
:riityre,
ettIO'flut, tv. = afloop, afwatering.
aiWituten, fcbtv. (f.) = afwateren, afvloeien.
atO'fotgen taffert = laten voegen, leveren,
doen toekomen.
[atO'forbern = tjerauOorbern].
atOt fOrbern, fcbtv. (b.) = uit (de mijn) halen.
auiYforfcrien, fcbtv. (b.) = uitvorschen, opsporen, to weten komen; onderzoeken; (einen)
uithooren, uitvragen.
atWfragen, fcbtv. (b.) = uitvragen, uithooren,
ondervragen.
atO'freffen, ft. (tj.) = uitvreten, leegvreten;
uitknagen; uithalen, uitvoeren; etto. a. miiffen =
iota moeten bezuren; WO a. = zich vet vreten.
= uitvoer.
ittOltifw,
aiO'fii4rbar = uitvoerbaar, mogelijk, doenlijk.
(lj.)

auO'filMen,

atOfiArbarfeit.
etuefilOrbarreit, M. = uitvoerbaarheid enz.
auefiitgen, WI). (1.) =uitvoeren; (ein Slinb)
laten uitgaan, laten wandelen, meenemen;
(einen flttourf, einen Oast, ein Zorbaben, ein
Rotmert tt.ii.)uitvoeren, ten uitvoer brengen,
volvoeren; uiteenzetten, betoogen, duidelijk
maken; uitwerken; reinigen, afvoeren, purgeeren; (einem env.) afnemen, ontvreemden.
tuefubrtianbei, m. = uitvoerhandel.
auefiitglid) = uitvoerig, uitgewerkt, in den
breede.
9tuefii4rung, In. = uitvoer, uitvoering, verwezenlijking ; uiteenzetting, ontwikkeling, behandeling; afvoering, uitdrijving.
efuefubrberbot, f. = verbod van uitvoer.
etuefuljrivaren, V. = exportartikelen.
efuefutiraoli, nt.=uitvoerrecht,uitgaand recht.
auefiitteu, fano. (b.) = vullen, vol maken;
(eine ,Viicfe) aanvullen; eine etertung tbilrbig
a. = een plaats waardig bekleeden; (einen
Graben) dempen; (ein aormular) invullen;
bae faat ibn baffig aue = dat neemt hem
geheel in beslag.
auefiittern, fcbtu. (b.) = voeren, bekleeden;
voe(de)ren, vetmaken, vetvoeren.
iluegabe, to. = (bon l8riefen) het bestellen,
afgifte; (bon 9Iftien, Wnleiben) uitgifte; uitgaaf, vertering, kosten; uitgave (einee Oucbee).
Muegabebuit, 1. = kasboek.
eituegang, en. = uitgang, het uitgaan, kerkgang (na een bevalling); uitgang, doorgang;
uitang, einde, afloop; uitgaansdag.
ituO'gaug#Ounit, in. = uitgangspunt.
etuegattgOolt, m. = uitgaand recht.
auegiiren, ft. u. fcbto. (b.) = uitgisten.
au4'gebeit, ft. (ti.) = Grief e) rondbrengen, bestellen; (bie Marten) afgeven, geven; (V.Iftien,
23iicber) uitgeven, in omloop brengen; (Gelb)
uitgeven, verteren; (Wet, toenig) opleveren;
fief) a. = alles uitgeven; lid) fiir env. a. =
zich voor iets uitgeven, laten doorgaan.
etuegebot, f. = aanbieding, aanbod ter openb.
verkooping; eerste bod.
efuegeburt, to. = geboorte, voortbrengsel;
uitwas, misgeboorte, misbaksel.
etuegebinge, 1. = voorbehoud (van den lijftocht bij afstand van een boeregoed flan den
erfgenaam), reservaat.

auegefeimt = abgef ef mt.
auege)(e)t, unr. (f.) = uitgaan, naar buiten
gaan; a. bon = afkomstig zijn, uitgaan van;
auf b a. = op d uitgaan, eindigen; (born
3euer) uitgaan; verliezen, kwijt raken; ber
%tent ging ibm aue = hij raakte buiten adem;
bie tt,aare geben ibr aue = haar haar valt uit ; bie
Oebulb gebt mir aue = ik verlies mijn geduld;
mein Oelb ift mit auegegangen = mijn geld
is op; ber %rtifet ift auegegangen = is uitverkocht ; (bon aarben ) weggaan, verbleeken; (bon
ateibuttgeftitcren) uitgaan; (auf t8eute, 91benteuer)
uitgaan, afgaan; frei a. = vrij uitg., er zonder
betalen, zonder schade of straf afkomen; leer
a. = met leege handen vertrekken ; (gut, fcbtecbt)
afloopen; a. Taffen = uitvaardigen, proclameeren; a., ((j.) = uitloopen; (bie etiefet)
uitloopen, ruimer maken door loopen; (einen
Maum) afloopen, afstappen en meten.
etuegebtag, m. = uitgaansdag.
auegeigett, fcbto. (b.) = uitspelen (op de
viool), afstrijken.
auegetafifeu = uitgelaten, dartel, baldadig.
auegefaufen, zie auelauf en.

auegeteiten,fcbto.(0.)=uitlaten,uitgeleidedoen.
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ait4 ' neteritt = uitgeleerd, volleerd, slim, geslepen, schrander.
cownent arot = uitgemaakt, vastgesteld, beslist, onloochenbaar, bepaald, vast, uit; volmaakt, volslagen, compleet, doortrapt; eine
auegemacbte Slorette ,--- op 'n top een kokette,
een eerste k.
auegeniefiett, ft. (b.) = uitgenieten, geheel
(tot het einde toe) genieten.
auegenommert = uitgezonderd, met uitzondaring van, behalve.
auegerecimet = juist, alsof 't met opzet gebeurt.
auenefffinittett = gedecolleteerd.
auegefetiriebeue Raufmannebanb = echte,
duidelijke koopmanshand, kantoorhand.
auegefprori)en = geprononceerd, beslist,
bepaald.
auegeftaiten, fc)tv. (b.) = (ten volle) ontwikkelen, vormen.
etuegeftaitung, to.= ontwikkeling, vorming,
auegefucOt = uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk, bijzonder.
auegetaufcht : er ift tote a. = hij is als omgekeerd.
auege3eidntet = uitstekend, uitmuntend,
voortreffelijk.
auegiebig = voordeelig; overvloedig, ruim;
a. miteinanber blaubern = naar hartelust, over
alles en nog wat met elkaar praten.
auegiefiett, ft. (lj.) = uitgieten, uitstorten,
leeggieten, leegen; blusschen; (einen leeren
ataum) volgieten ; bae tinb mit bem Labe a. =
't kind met 't badwater uitgieten, het goede
met het kwade weggooien.
Wuegiefputg, to. —, —en = uitstorting (bee
eitigen Oeiftee).
auegfiitten, fcbtu. (I).) = glad maken; de
vouwen wegmaken.
ffuegield), tn. = vergelijk; vereffening; aum
K. = ter vereffening.
auegfelebbar = vereffenbaar, bij to leggen.
auegfeidyn, ft. (b.) = (einen Streit) bijleggen;
uit den weg ruimen, beslechten; (Zerfcbieben%
artigee) met elkaar in overeenstemming
brengen; (eine atecbnung) vereffenen; (ein Ortinb,
ftiicr) gelijk maken, nivelleeren; fief) a. = vereffend worden, tegen elkaar opwegen; een
schikking treffen, tot een schikking komen,
een vergelijk maken; zich verzoenen; elkaar
opheffen.
atuegfefitung, iro. = nivelleering, effening,
gelijkmaking; vereffening, bijlegging, beslechting.
etuegfehtuttOutiitt3e, to. = pasmunt.
ftuegtehttuage, tn. = vereffeningsschaal,
adjusteerbalans.
auegieiten, ft. (f.) = uitglijden, slippen.
anent-tumult, ft. u. film. (f.) = uitdooven,
uitvonken ; a., (lj.) = ophouden met glimmen.
aueglitfr4en, lap v. (f.) = uitglijden, slippen.
auegiiiivu, fcbtu. (f).)=uitgloeien; ophouden
met gloeien; a., (f.) = uitdooven, den gloed
verliezen.
auegraben, ft. (f).) = uitgraven, ontgraven,
opgraven, opdelven, graven, uitsteken, graveeren.
etuegrabung, to. —, —en = uitgraving, opgraving, opdelving.
auegriitett, fcb tn. (1.) = van de graat ontdoen,
de graat uitnemen.
auegreifett, ft. (b.) =uitgrijpen; tiicbtig a. =
flink aanstappen; (bon 43ferben) ferm door-

auOgritbeln.
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loopen; uitslijten; ineitauOreifenbe 9,tbficbten =
grootsehe, weidsche plannen.

auWgrithein, fcbro. (1.) = uitdenken, uitvorschen, ontdekken.

auiYgriinbett, fcbin. (b.) = uitsnijden, uithollen;
uitvorschen, ontdekken, doorgronden.
uitkijk.
ettOf guct, tn. —(e0, —e
auWtinctett, fcbin. (b.) = op den uitkijk staan,
uitkijken.
uitkijk.
iftWattiter, m.
2tu4'aufb nt. = het uitgieten; uitstorting;
gootsteen; gietstang.
= gietlepel,
itiO'aufgelie,
= uitloop.
scheplepel. itutvaufgittue,
2ttWattfirii4re, tn. = uitwateringspij p.
atOlgtarett, fcbin. (b.) = ontharen, verharen.
alOs tiaben, unr. (b.) = uithebben; geöindigd
hebben; leeghebben.

auarteit, fcfm. (b.) = uithakken, uitpikken,
uitspitten; uitknippen, uittanden.

alOffmten, fctu. (t .) = uithaken, loshaken.
att4'balftent, fcbtu. (b.) onthalsteren, den
halster afdoen, aftuigen.
att4'4allett, (b.) uitklinken, wegsterven.
I. attit'aalten, ft. (fj.) = (eine Mote, ein fort)
lang aanhouden; (eine 93etagerung, eine $robe,
,S.!eiben) uithouden, doorstaan, verduren; (feine
Beit) uithouden, doormaken, uitdienen; einen
a. = iem. ondersteunen, onderhouden.
11. 2i0s tiatteit, f. = het aanhouden (einer
Mote); e?, ift nicit aunt 91. = het is niet (om)
uit te houden.
au4 1 0iintinern, fet)W.(b.)--=uithameren, uitslaan.
a-tO'baubinett, fcbtu. (b.) = overhandigen,
overgeven, ter hand stellen.
= het uithangen,
itiWt)ang, nt. —(e0,
uitstallen (van waren); ber %.ber VirbeitUiften
het zichtbaar ophangen van de arbeidslijsten.
2fit41)iingebogen, tn. = proefblad.
aufYbanacit, ft. (1.) = uithangen, buiten opgehangen of uitgestald zijn.
au.S'44-ttnen, film. (b.) = uithaken, uit de
hengsels nemen; uithangen, ten toon of to
kijk hangen, uitstallen.
2tu4lientaeftti1b, f. = uithangbord.
2(114'fiiinneaettet, tn. = aanplakbiljet.
ontharen.
fcbin. (b.)
(b.) volhouden, uithouden.
atOliarrett,
volharden, afwachten.
att'fiafPett, fcbin. (b.) = uit de hengsels of
de duimen nemen.
ituinauf nt. = het lichten, uitdunnen, uithakken; open of gedunde plek (in het bosch).
= uitademing, uitblazing.
itutis tmuch,
au41)aurOett, fobin. (fj.) = uitademen, uitblazen; sterven, den laatsten adem uitblazen.
auet-jauett, ft. (b.) = uithouwen, uithollen,
uitbeitelen; (einen Ualb) dunnen, lichten, uittakken; (einen Baum) snoeien, uitdunnen;
(einen Ccbien) uithakken, af hakken, uitsnijden;
(eine (rube) uitputten; (einen) afranselen.
atO'biiutett, fcbin. (b.) = de huid afstroopen,
huiden, villen, stroopen.
attitqeDen, ft. (b.) = uitnemen, uithalen ; nitheffen, uitbreken; OBittmen) uit den pot nemen ;
(Qein) uittappen, uithevelen; (eine Ziir) uit
da hengsels nemen; (91efruten)lichten; (einen
Orieffaften) lichten; (eine Stette au?, einem
Tsucbe) lichten, vermelden; bie libr bebt au?, =
gaat slaan; ficb bie Scbulter a.= ontwrichten,
verrekken.
itutYlotier, m. = tuinmansboor, holle schop;
rad van het slagwerk.

2tii4*inittn,

= het uitnemen; lichting,

rekruteering.

auW0ettett, fcf)tv. (b.) uitbroeden; uitdenken,
verzinnen, uithalen (treicbe, f3tane).

at0'01ten (fici), fcbin. (b. u. f.) = volkomen
genezen of herstellen.

aiWtniAett, fcbin. (b.) = uitdrogen, uitbranden.
att41-nifen, it. (b.) = (einem) uit (den nood,
de verlegenheid) helpen; (einen mit etin.)
helpen, bijspringen.

au41)elicit = aufbetten.
= hulp, bijstand; hulpmiddel,
itu4'4itfe,
uttweg, raad, uitkomst; noodhulp (dienstbode).
noodhulp.
als noodhulp, voor behulp.
au4s tjaNtucife
alkV4ii4tett, Tobin. (b.) = uithollen.
attcYlplett, fcbin. (b.) = (einen) uitvragen,
polsen; den arm opheffen (aunt cbtage);
unit a. = (bet ether eraiiblung, lInterfucbung)
van heel hoog ophalen.
at01)013ett, fcbin. (b.) = lichten, uitdunnen,
uithakken.
11). (b.) einen = uithooren,
atWOorctien,
uitvragen.
fobto. (b.) = uithooren; ten einde
toe aanhooren.
itiO'buti, —(e)?, = keus, keur, bloem, het
beste, het uitgelezene; lichting, rekruteering.
2tu4:51)ii1fe, zie Wu,dbilfe.
aWS'biiffett, fc0h). (b.) = (erbfen) doppen,
(91iiffe) pellen.
atOljungerit, fcbin. (b.) = uithongeren; a.,
(r.) = door honger wegkwijnen, verhongeren.
atWfotftett, fcbtu. (b.) = uithoesten, opgeven.
au'ejanen, fdpv. (b.) = (einen eatb ) uit-,
leegjagen; einem ben Kngiticbtneif3 a. = iem.
het angstzweet doen uitbreken.
2tu'jateifen, f . = wiedijzer, scboffel.
auOlateit, fcblv. (b.) = wieden, schoffelen.
atWiorben, fcbin. (b.) = (Ccbien) uit het juk
spannen.
uitkammen, wegnuniintinen, fcbin. (b.)
kammen, loskammen.
fttti. (b.) = uitvechten;
strijden, sterven.
alWfaufett, fci)11). (0.) = uitkoopen, leegkoopen;
(Me Beit) uithalen, uitsparen,zuinig omgaan met.
a101eneln, fttin. (b.) = kegelen om (een flesch
wijn, een paar eenden bij y .); eerst gooien.
autrieOfen, fcbin. (f.) = groeven, uithollen,
canneleeren; (baring)kaken.
—, —en = uitholling, groeve,
ituiYieblung,
canneleering, cannelure, 't kaken.
uitkeren, uitvegen.
atOlefirett, icf)tv. (fj.)
2ttliYfebric4t, 1 . = veegsel, vuilnis; uitvaagsel.
uitpersen.
fcWv.
(b.)
atWteltent,
unr. (b.) = er alles van
lawSlettnen
weten, verstand hebben van].
atWierben, fcbtu. (t.) = uitkerven.
azWientett, fcbtx). (b.) = (lirfen, 2pfer, Miffe)
van de pit, de kern, den steen enz. ontdoen;
(bat; era) schiften.
atOrfitteit, fcbiro. (b.) = dichtsmeren (met
stopverf e. d.).
atOliaaett, icbM. (b.) = (ettn.) Tangs gerechtelijken weg verkrijgen; (einen) in rechten vervolgen, ook: verdringen ; einem rein sera a. = bij
iem. zijn hart uitstorten ; ophouden met klagen.
atOltatfrten, fcbiro. (fj.) = (einen) bespotten,
uitjouwen (door in de handen te klappen);
praatjes rondstrooien, uitbabbelen, rondkletsen.
uithalen, ontbolste-alWriauben, fcbin. (b.)

2tittviiitfentabc4ett,

aus:3ffeiben.
ren, doppen; uitpeuteren, uitvisschen, ontdekken.

atOitieiben, fcbtv. (tj.) = uitkleeden, ontkleeden; [bekleeden].

at011ittgettt, fcbtv. (b.)

uitklinken, rondklinken, omklinken, ombellen.
= uitklinken, ten einde
aiWritunett, ft.
klinken.
(ein Streib, eine $feife)
alO'flopfeu, fcbtv. (b.)
uitkloppen: (einen) afrossen.
liuniopfer, m. = (kleede)klopper.
atOltiigefit, fcbtv. (b.) = door spitsvondigheden verzinnen, vinden, uitdenken.
aunneifen, ft. (1.) = uitknijpen, er van doorgaan, wegsluipen.
azOluobein, fcbtn. (b.) = dobbelen om; uitvisschen, onderzoeken, napeuteren.
aiWroefjeu, fd)tv. (b.) = uitkoken; uitrazen.
I. atOlontinen, ft. (1.) = uitkomen, naar buiten
komen; bekend warden; uitbreken; rondkomen, toekomen; (mit einem) in vrede leven,
zich verdragen, opschieten; mit ibm ift nicbt
au?,3ufommen = men kan met hem niet op:
schieten, niet leven; mit bielem fait man bau?",
mit tvenigem fomtnt man atO = hoe meer men
heeft, hoe meer men verteert of men zet de
tering naar de nering.
H. itunommen, 1. = bestaan, inkomen; fein
91. Oben = het noodige hebben, kunnen
bestaan, zijn brood hebben; ein of fein gute
1{. fjaben = goed kunnen leven; fein ficbere
VI. Oben = geen zorgen voor zijn brood hebben.
auniimuctirli = voldoende, behoorlijk, toereikend.
auniirneu, fcbtn. (b.) = uitkorrelen.
aunoffen, fcbm. (b.) = ten einde toe, ten
voile genieten, er alles van hebben.
aunramen, icbtn. (b.) = uitkramen, uitstallen;
uitpraten, uitbabbelen; uitruimen.
atO'fraiKtt, fcbtv. (b.) = uitkrassen, uitkrabben.
wegkrassen; uitkrabb(el)en; opkrassen, er van
door gaan; 't hoekje omgaan.
uitkruipen, uit (den
aiO'frieMen, ft. (1.)
dop) komen; doorkruipen, doorsnuffelen.
alO ffriegen, ffttn. (b.) = (kleeren) uitkrijgen.
raWfugetu, fcbtu. (b.) =-- ballotteeren; uitrollen.
fcbtn. (b.) = afkoelen, koelmaken;
a., (1.) = koel worden.
ituauttantt, in. —en, —en = auscultant,
auscultator, aanhoorder bij de rechtbanken.
ituauttation',th.—,—en=auscultatie, medisch
onderzoek door middel van het gehoor. MO=
fultalor, m. .. to'ren = 91.0 f uttant.
auaultie'reu = ausculteeren (medisch onderzoeken door nauwkeurig hooren).
azOluithfc4aften, fcbm. (b.) verkennen,
nauwkeurig onderzoeken; uitvorschen, ontdekken.
Wununbfitafter, nt. = spion, verspieder,
verkenner.
itiOluuft, m. fiinfte = redmiddel, uitweg ; redding, uitkomst ; inlichting, informatie ;
einem lit. fiber ettn. geven ob. erteiten = iem.
inlichtingen omtrent lets geven, verschaffen;
at. einbolen fiber = inlichtingen inwinnen over
of omtrent.
itunauftei', iv. —, —en; itiOlunftam.,
reau, = informatiebureau.
MO'funfOntittet, = redmiddel.
au4Iiitiftetu, fcritt). (b.) = knutselend tot stand
brengen, knutselen; peuterig uitdenken.
aiWfuriereit, icipu. (fj.) = in den grond of
geheel genezen.
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tuOternen.

aiWfacben, fcbtn. (fj.) = uitlachen, lachen om;
flit a. = uitlachen, naar hartelust lachen.
auWiaben, ft. (b.) = uitladen, lossen, ontladen;
(voor)uitsteken, -springen.

ituWiaber, m. = losser, sjouwer.
= losplaats.
9tiO'fabeftette,
fttO'fage, tn. = voorschot, uitschot, gemaakte
onkosten; uitstalling; uitstalkast; uitvalpozitie;
9.1uMagen macben = voorschotten geven.
itiOlagenburf), 1. = onkosteboek.
ettWtaub, 1. = buitenland, vreemde.
— = buitenlander.
m.
atWiiinbifrQ = buitenlandsch, uitheemsch.
aiWtaugeu, fcbtn. (b.) toereiken, voldoende
zijn; er uit krijgen, halen; (den arm) uitsteken.
uitmonding,
m. . . raffe,, .. fliffe
uitloop.
atO'faffen, ft. (tj.) = uitlaten, naar buiten
laten; (utter) laten smelten; uiten, uitlaten
(Born, reube 3. O.); feine fcbfecbte 3aune an
einem a. = zijn slecht humeur tegen iem.
uitlaten; feine but an einent a. = zijn woede
op iem. koelen; weglaten (ein 2i3ort 3. 18.),
uitlaten, vergeten; uit laten (ein areib); uitleggen, verwijden; Iaf3t midj atO mit bent =
ik moet niets van hem hebben; fir4 a. =
zich uitlaten (fiber einen = over iem.).
itiWtaffunq, —, —en = het uit- of naar
buiten laten; uitlating, uitstorting; uit- of
weglating.
9.11/0, 11affunnWiMen, f. = weglatingsteeken,
afkappingsteeken.
ittWfauf, nt. = uitloop, uitwatering, monding;
vertrek, het uitloopen (eine Gcbiffe0.
aiWfaufen, ft. (1. IL f).) = uitloopen, vertrekken, uitzeilen; wegloopen, lekken; uitloopen,
eindigen; ber Zopf Mutt and = de pot lekt;
leeggeloopen; (van een
ift au'Oefaufett
schroef e. d.) verloopen; bc0 liiuft auf einen
Banf ate, = dat loopt op ruzie uit; in eine
Spite a. = in een punt uitloopen; eine 18atjn
a. = doorloopen.
— = looper, boodschapittWfaufer, nt.
looper, kantoorlooper, loopjongen.
—
uitlooper (eine
iluWfaufer,
Oebirge0; loot, spruit (einer 43ftan3e).
aulaugen, fcbtv. (b.) = (uit)loogen, uittrekken met loog; ontloogen.
/ttO'faut, tn. = eindklank, slot (van een woord).
alO'fauten, fcbtu. (b.) = uitgaan, eindigen;
(biefet fort Intact auf t an?,).
au ' tautelt, fcbtv. (b.) = uitluiden, afluiden;
(einem) a. = bij iemands begrafenis luiden.
aiWteben, fcbtro. (00= doorbrengen; uitleven.
aiWteden, fcbtv. (t.) = uitlikken, leeglikken.
auWteereit, fcbtv. (t.) = ledig (leeg) maken,
leegen; uitruimen; ruimen; (einen Orieffaften)
lichten.
autviegen, fcbtn. (fj.) = uitspreiden; uitstallen;
(bie R33ificbe) to bleeken leggen; (05elb) voorschieten, uitschieten, verschieten; (mit 111arm or,
Silber) inleggen; uitleggen, verklaren; ettn.tnobt,
fad a. = lets goed, kwalijk uitleggen, duiden,
opnemen; fi4j a. (recbt, finf?') zich in postuur stellen (beim iiecbten); [uitkleeden].
uitstalling; voor—, —en
itUelealing,
schot; verklaring, uitlegging.
auWiethen, ft. (b.) = uitleeren, leenen.
(1.) (einem) = uitwijken,
atOlenfen,
ontwijken.
ictv.
(b.)
= uitleeren, grondig
auOlernen,
leeren; zijn leertijd of schooltijd voltooien;

WuMefe.

man fernt nie ant = men is nooit uitgeleerd;
zie ook augefernt.
beste wijn, keur; na,
—n
tiirlicbe 91. natuurkeuze (natural selection).
ai0lefeit, ft. (b.) = uitlezen, ten einde lezen;
uitkiezen, uitzoeken, sorteeren.
410'leurbtelt, fcbtn. (b.) einem = uitliehten,
de deur wijzen.
aut3'firttert, fcbtn. (b.) = (einen eafb) lichten,
uitdunnen.
al0'firferit, fcbin. (b.) = uitleveren, leveren,
overleveren.
9110`fieferititnerbein, m. = bewijs van uitlevering. 9110'lleferunObertraa, m. = uitleveringsverdrag.
= uitgestald zijn; in postuur
ai0lieneit, ft.
staan.
atOloben, fcblv. (b. = uitloven.
atOlocfcti, fcbin. (b.) = uitlokken, uithooren.
atOlobeit, fcbtro. (lj.) = uitbranden, uitgloeien.
aiOlobitett, fcbtn. (b.) = (bie %rbeiter) uitbetalen.
alOt tiiKlar = losbaar, aflosbaar, afkoopbaar.
fcbtn. (b.) = (uit)blusschen, uitdooven; (t iercbriebenet)uitwisschen,(eine Scbufb)
afbetalen, aflossen, a., ft. = uitgaan.
uitwischbaar.
atOlofen, fcbtn. (b.) = uitloten, verloten.
losmaken; uitlossen,
atOliifen, fcbto. (tj.)
uitwisselen, loskoopen; (tegen betaling van
kosten, tegen recu enz.) in ontvangst nemen;
(ein t3fanb) lossen; ben tlilotor a. = den motor
uitschakelen; (fig.) verwekken, opwekken, te
voorschijn roepen, wakker roepen; (Mullen)
doen vloeien.
ft10'fiirunc0fumme, to. = losprijs.
ittO'filfttitObertraa, at. = uitwisselingsverdrag, cartel.
auWtotfeu, fcbtro. (tj.) = naar buiten loodsen.
fcbtn. (tj.) = luchten, uitluchten.
itiWtug, ttt. —(e)6, ..filge = uitkijk, doorkijk
(in een bosch bijy.),
criOlitarijett, fcbto. (b.) = (Tiiffe, erbien a.
pellen, doppen, uitnemen,uithalen; (Oar,
neten) pellen ; (afecten) uit-, wegmaken ; (aetter)
uitmaken, blusschen ; (eitt einen Streit)
uitmaken, beeindigen, beslechten; beslissen,
vaststellen, uitmaken; bedragen, uitmaken;
eine autgemacbte Sacbe = een uitgemaakte,
besliste zaak; et ift nod) nicbt autgemacbt =
het is nog niet zeker, vast; bat macbt nicbtt
nut dat doet er niets toe, heeft niets te
beteekenen; tha,6 macbt bat au6? = wat kan
dat schelen? bat macbt mir nicbtt auk = dat
kan mij niet schelen; einen a. = iem uitmaken ; einent einen Vat int amain autmacben
= besprek en, bezorgen ; autma cb en b er fie:
trag = reeele waarde; zie ook a u t g e in a dj t.
goed malen; te fijn
attsWmargett, ft. (I,.)
malen; uit-, leeg-, afmalen.
al0Ittatett, fcbtu. (1.) afschilderen; uitschilderen, voorstellen, schetsen; kleuren.
Wi0Inarfd), m. = afmarsch, vertrek.
auentarteljterdt, fcbtn. (1.) = uit-, afmarcheeren.
4101miiften, fcbtu. (I;.) = vetmesten.
awentauertt, fcbtn. (Ii.) = bemetselen, dichtmetselen, volmetselen.
auenteifght, fcbtv. (b.) = uitbeitelen, uitsteken, uithollen; afwerken.
a'0'meradit, fcbtro. (ti.) = uitmergelen, nitputten, uitzuigen. itt0Ittera(e)futta,
—,
—en = uitmergeling enz.

al0lefe, tn.

an010en.
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a'0'inerAelt, 1tm. = schiften, scheiden,
sorteeren, uitschieten; wegdoen, afschaffen,
verbannen, uitwerpen.

4.10'meffen, ft. (b.) = meten, afmeten, uitmeten ;
bij de mast of in het klein verkoopen ; toemeten.
Tcbtv. (b.) = verhuren; (einen) uit
de huur verdringen.
auentitten, id*. (f.) = uitmesten, reinigen,
schoonmaken.
au&initteitt, fcbtp . (b.) = uitvorschen, opsporen, uitvisschen.
alt&miiblieren, fcbtn. (b.) = meubileeren.
attentiinben, fcbto. (b.) = uitmonden, uitloopen. uitkomen; zich openen.
MO'miinbutta, tn. = (uit)monding.
auo'miitt en, fcbtv. (lj.) = munten, stempelen.
at0Ittuftern, fcbto. (b.) = uitzoeken, afzonderen, uitschieten; (Zruploen) afdanken;
($ferbe) uitmonsteren, op reform stellen.
Ittzeitiifiett, fcbtn. (ti.) = afnaaien; stikken;
borduren.
—n = uitzondering; elite
itu&ttaOme, tn.
%. ban ber Olegel = een uitzondering op den regel.
m. ; :pitattb, m. = uitzonderingsligeval (exceptioneel g.)'; -toestand
(exceptioneele t.).
atOltailm&o = zonder uitzondering.
atOltam0kocife = bij uitzondering; bijwijze
van uitzondering.
aucl'netpueit, ft. (b.) = uitnemen, (aifte,
Mgt, oaf en) uithalen, schoonmaken, ontweien;
(Refter) uithalen; — uitzonderen, uitsluiten;
fici) a. = zich onderscheiden, zich voordoen
(bithfcb, fcbfecbt = aardig, slecht); uitkomen;
zich vertoonen, er uitzien.
atOltebutettb = uitnemend, bijzonder, uitstekend.
a'O'nuilen ob. autvniiilett, fcbto. (t.) gebruiken, gebruik maken van, zich ten nutte
maken, profiteeren van; a tWg e nu t t = verbruikt, versleten.
etttfultint, 1. = Ausonie, Beneden-Italia.
al0'parbtert, fcbto. (b.) = autnieten.
at0'partett, fcbtn. (b.) = uitpakken, ontpakken.
au&I)arteren, fcbtv. (b.) = (fig ) volhouden,
uitzingen.
a'0'Paufett, fcbin. (ti.) = bij paukeslag bekend
maken; (einen Streit) uitvechten.
auWPaitictien, fcbto. (b.) = (bat Oineraf) fijn
stampen, stooten.
atO'Peitelt, fcbto. (b.) = (ben ttrunb) peilen,
leaden.
410'peitfrOtt, fcbh). (lj.) = uit- of wegwerpen;
zweepen, geeselen; afranselen.
4.10'0filtifett, fcbto. (lj.) = van paalwerk voorzien, heien, met palen afzetten.
aueptiiubett, fcbtu (ti .) = (einen Scbufbner)
zijn goederen in beslag nemen.
uitsluiten.
au&pfeifett, ft. (b.)
at01)fiiiwit, fcbtn. (b.) = (eaffer) uitputten,
uitscheppen.
auepictiett, fcbtv. (b.) = bepekken, bepikken;
autg e.)3i cb t= drommelscb, echt, eerst.
%fitf0V3-1eit, $f.
opperste leiding, bescherming, auspicien. 9fuj4V3lunt, f. —t,
= auspicium, voorteeken.
atO'Oirfett, fcbto. (b.) = uitpikken, leegpikken.
auepiaPPern, jcbtn. (ti.) = uitflappen, uitof rondbabbelen.
aueptiitten, fitty . (b.) = uit- of gladstrijken.
aitOital!en, fcbtn. (f.) = barsten, uit elkaar
springen; (in ein Oeflicbter) uitbarsten, uitproesten.

at011tieten,

auOitutbern.
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auereibett, ft. (b.) = uit-, wegwrijven; (fit
hie Kugett) uitwrijven; (hie Soften) gladwrijven.
naar hartelust babbelen,
attepliinbern, fttn. (b.) uit-, leegplunderen. attereitijen, fcbtro. (b.) = voldoende, toereiauePotfitern,fcbru. (b.) = (met kussens) beklee- kend zijn; (mit ettn.) uitkomen, rondkomen.
den, (als matrassen) opvullen, capitonneeren. auereifen, fcbtu. (1. u. f.) = geheel rijp worden.
uitreis.
aue0ofaunen, fttv. (b.) = uit-, rondbazui- ituereife,
nen, uittrompetten.
auereif en, fcbtro. (f.) = uitreizen, vertrekken;
au41ereift baben = uitgereisd zijn, niet meer
aitePranett, fcbto. (b.) = munten, stempelen,
reizen,
afdrukken; nauwkeurig, scherp uitdrukken;
ein au?,gePriigter Cs,0arafter = geprononceerd, auereifien, ft. (0) = uitrukken, uittrekken,
trekken; uitscheuren, uitbreken; er van door
beslist karakter.
nuOnefiett, fctin. (b.) = uitpersen, uitdruk- gaan, deserteeren, op hol gaan.
ituereifier, m. = weglooper, deserteur.
ken; (einem ettn.) afpersen.
atteProben ob. aneprobieren, fcbw. (b.) = aueretten, ft. (f.) = uitrijden, naar buiten
rijden; a., (b.) = afrijden.
proeven, op de proef stellen, onderzoeken.
auetiriinetn, id)tn. (b.) = afrossen, afranselen ; auerenfen, fcbtv. (b.) = uit het lid doen gaan,
ontwrichten,
verrekken, verstuiken.
(einem ettu.) uitranselen.
ifiteOuff, m. —(e) = de in de buitenlucht atO'rennen, unr. MO= uitrennen; a., (1.) =
wegrennen; ophouden met rennen.
uitgeblazen stoom van de itu&Puffutaftitte,
(b) = uitroeien.
auereuten,
tn. = stoommachine zonder condensatie,
uitpompen, leeg- attericbtett, fttn. (b.) = recht maken, in orde
auetiumpett, fobtv. (b.)
brengen,
bewerkstelliR'en;
Rein (llaftmabt, left)
pompen.
auePuftett, fcbto. (b.) =uitblazen, uitblusschen. geven; (eine (ortaeit) bekostigen] ; (einen 9tuf=
twig) doen; (einen Ortti3) doen, overbrengen;
iftteputb nt. = tooi, opschik, tooisel.
au ,Sint4en, fcbtv. (b.) = reinigen, schoon- ic0 tnerbe e?, a. = ik zal het bepaald doen,
ik zal niet mankeeren ; — doen, uitrichten;
maken ; uitpoetsen ; (einen Ran g) uitbaggeren ;
er fann bid = hij kan veel gedaan krijgen,
(Mum) uitdunnen, besnoeien; (ein 2itt)uitsnuiten; — tooien, optooien, opschikken, mooi aueriffein, fcbro. (f.) = uitrafelen; a., (b.)=
uitrafelen, uithalen.
maken; verbeteren, corrigeeren; berispen,
auerinaen, ft. (b.) = uitwringen; ontwringen,
doorhalen, een uitbrander geven.
ituniutier, nt. = schoonmaker, enz., vgl. uitdraaien, ontwrichten; ontworstelen; uitworstelen, sterven.
au 1:)ttt en; uitbrander.
auequartieren, fcbto. (1).) = van kwartier a-nee-num, ft. (f.) = uitloopen, uitvloeien.
atteri0Pen, fcbtro. (b.) = (Tahaf) strippen.
doen verwisselen, uitkwartieren.
attequetfrbett, fcbtu. (l.) = uitpersen, uit- ftueritt, nt. = uitrit, wandelrit.
au 'vDcfiettt, fcbto. (b.) = uitrochelen.
drukken.
auerabieren, fcbro. (b.) = uitkrabben, uit- aneroben, fcb tn. (b.) = uitroeien, (het onkruid)
uitrukken.
gommen.
aueriinbern, itiv. (b.) = uitranden, uittanden. atteroffen, fcbtv. (Ii.) = uit-, platrollen; ontatWrannierett, fcbtn. (b.) = uitschieten, uit- rollen, afrollen; ophouden te rollen.
schiften, sorteeren: (Verbe) uitmonsteren, op auerotten, fcbru. (0 ) = uitroeien, vernietigen,
verdelgen.
reform stellen; (bij uitbreiding ook van kleeren, ineubels, oude rijtuigen enz.) afdanken. aueriicfen, fcbro. (f.) = uitrukken, uitmarauerafett, din). (1.) = uitrazen, uittieren; cheeren.
kalmeeren, bedaren.
itueruf, m. = uitroep, kreet; afroeping,
auerauben, fcbtn. (b.) = uitrooven, uitplun- af kondi gin g.
anerufett, ft. (1.) = uitroepen, afkondigen, verderen.
aueraudwn, fcirro.(b.)= uitrooken; leegrooken. kondigen, bekendmaken, afroepen, omroepen.
omroeper, afroeper.
atteriinefiern, fcbtn. (b.) = uitrooken; bProo- ittteruter, m.
ken ; rooken (vleesch bijv.) ; (einen) wegkijken, ituerufungWittett, f. = uitroepteeken,
atteruben, fcbro. (b.) = uitrusten, rusten;
-pesten.
auerauf en, ittu. (0.) = uittrekken, uitrukken, ficii a. = uitrusten.
auerunben, fcbtu. (b.) = uitronden, afronden.
uitplukken.
auerauben, icbtn. (b.) = (Zucb) afrouwen, auerutifett, fcbn). (b.) = (aebern„Nare) uitplukken, uittrekken; (Zut) noppen.
af kaarden.
aueraunteu, fcbtv. (b.) = uitruimen, ontrui- aueriiften, fifth. (b.) = uitrusten, toerusten;
bemannen ; (einen mit ett-th) uitrusten, voorzien.
men; ruimen, leegen; uitschrapen, uitporren.
= uit-, toerusting.
aueriinfpern, fcbiu. (b.) = schrapend uitspu- itueriittutta,
auerutfehen, fcbtv. (f.) = uitglijden, (uit)wen, uithoesten, opgeven.
slippen.
au&recinten, fcbtn. (t.) = uitrekenen,
het uitzaaien; het zaaikoren,
itttetaat,
auerecien, fcbtv. (b.) = uitrekken, rekken.
zaad, het uitgezaaide.
= uitvlucht, uitspraak, vooriftterebe,
fcbto.
(b.)
= uitzaaien, zaaien.
wendsel, praatje, doekje voor 't bloeden.
auefiien,
het zeggen, getuigenis, verauereben, fcbto. (b.) = uitpraten, ten einde attefane,
klaring; gezegde; auf feine K. bin = op zijn
spreken, uitspreken; (einem OW.) uit (het
zeggen af.
hoofd) praten, fid) a. = zich verontschuldigen, zich er uit praten; alles zeggen, wat auefagett, fcbtt). (fj.) = zeggen, me(d)edeelen;
-verklaren,
getuigen; geheel zeggen.
men te zeggen heeft.
auereanen, icbtu. (0.)= uitregenen, ophouden iluefaaetoort, f.= gezegdewoord, werkwoord.
auefaaen, icbtn. (b.) = uitzagen.
met regenen; door den regen uithollen.
m. = uitzet, inzet; melaatsehheid,
= polijst- of bruineerhout;
ituereibebot3,
uitslag; acquit (beim Oinarb).
likhout, likstok.
auetlfaubern, fcbtu. (b.)= uitbabbelen, rondbabbelen, overbrengen, verklappen; 11M a. =

aufatlig.
401itilig = melaatsch; ein Ku
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tiger =

een melaatsche.

a016-tiberit, fcbiv. (b.) = luit)zuiveren, schoon-

anOctimeiffen.
a0letiirrett, fcbtv. (b.) = uitspannen, uit het
tuig doen, aftuigen.

a01critafttert,

ictiv. (b.) = (einen ijcbfen)
villen, opmaken, uithalen; (firunbfttkfe) in
perceelen splitsen.
ophouden met zuipen of drinken.
a01cfgafert, ft. (lj.) = uitslapen.
awrfaugen, ft. (b.) = uit-, afzuigen; leegzui- it01cOlan, in. = eerste slag; doorslag (eig.
gen; uitzuigen, uitmergelen, uitputten.
en fig.): seine Kntroort gab ben lit. = gaf den
doorslag, besliste; - uitslag, sproeten; het
9101auner, m. = uitzuiger.
uitloopen; uitbotten; het baste (van het arts);
W016una, iv. -, -en = uitzaaiing.
a01(0abett, fobto. (b.) = afschrappen, uit- of (in handel) stille uitslag.
wegschrammen.
a01c1)1agen, ft. (lj.) = uitslaan, uitkloppen,
uitdorschen; (B'euer) uitslaan, slaande uitdooatt4jr4acijten, fcbin. (b.) = (eine Orube) dieper
maken ; (een terrein) uitgraven.
ven; (ein g i, ben Totter) uitkloppen; (einem
einen Babn) uitslaan; (einem oaffe ben Ooben)
aU4'frOaftett, icbin. (t,.) = uitboren.
inslaan, in duigen doen vallen; (ben Oat)
a01(Octlett, fcbtv. (1.) = beplanken, met planken bekleeden; beschieten; (Viuftern) uit de
opgooien, serven; (einen Veb, einen Stof3)
schaal doen, openmaken.
afslaan, pareeren; (mit Seibe) bekleeden, (ein
a01rhateu, fcbtu. (f.) = ( g fer) pellen, (grbien) Bimmer rot) bekleeden, behangen, stoffeeren;
doppen, (8tviebetn) schillen ; (einen) plunderen.
(ein (refcbenf, eine g intabung, einen greter)afslaan, van de hand wijzen, weigeren; eine
a01(fiattert, fcbtv. (b.) = uitschakelen.
W01chafter, m. = uitschakelaar.
g rbfcbaft a. = een nalatenschap verwerpen;
- het eerst slaan of spelen (bij het balspel);
2101c1)a-nr, in. = herberg, slijterij, kroeg;
verkoop in 't klein (van sterke dranken, wijn,
ophouden met slaan of zingen; (bon $ferbert)
bier enz.).
binten a. = achteruitslaan; (bon ber cage)
a0114)arrett, fcbto. (b.) = uitkrabben (uit den doorslaan, overhellen; a., (f.)=- (bon$ftanaen,
grond), ontgraven, opgraven; einen a. = iem.
3tftten, anofpen) uitloopen, groan worden,
(door schuifelen) uitjouwen.
uitbotten; (bon ber taut) uitslag krijgen; bie
a01Marteit, fcbtv. (b.) = uittanden, uitkerven. eiinbe fcbragen nut = slaan uit, zijn vochtig;
a0114)attierett, fcbtv. (tj.) = (uit)schaduwen. (in 'fammen) uitslaan, uitbraken; (gut, fcbtecbt,
a0114)aneti, laity . ((j.) = uitkijken, uitzien; nacb eunicb, au unferm (liicr) afloopen, uitgut a. = er goad uitz.
vallen, gaan.
a01ttaufettt, fcbtv. (b.) = uitschoppen, uit- 9101(01agfauftet, in. = groote hamer (om
scheppen, uitschoffelen; uithoozen.
keien uit de rots to slaan).
a01(1)Ciunten, itt in. ((t.) = uitschuimen, niet
fit4'frWagfieber, 1. = koorts met huidmeer schuimen; bedaren, tot rust komen.
uitslag.
att,efcbeibeit, ft. (b.) = scheiden, afscheiden, it-01t4)16ner, m. = eerste speler, die begint;
afzonderen; uitwerpen, uitdrijven; a., (f.) =
een paard, dat achteruitslaat.
scheiden, verlaten, zich afzonderen, er uit gaan W0114)faquitg, ill. -, zie aWcbtagen.
(atO etner Oeferifcbaft); aftreden.
a01c1)tagaefienb = beslissend.
aU4'fitelfen, fcbtv. (b.) = uitklinken, omklin- attrfrOliininten, fcbiro. (b.) = uitbaggeren, van
ken, ombellen.
modder en slik zuiveren.
9,t01*Ifer, tn. = omklinker, omroeper.
a01dileiciiett, ft. (f.) = uit-,wegsluipen, a., (ti.)
a0,1efiefteit, ft. (k) = uitschelden, beknorren, = op slimme wijze gewaar worden.
doorhalen.
I. att41M1eifen, pw. (b.) = sleepen, uit401rbeitfett, fcbtv. (tj.) = uitschenken, uit- sleepen.
gieten; slijten, in 't klein verkoopen (van II. a01c41e-ifert, ft. (k) = slijpen, uitslijpen,
drank).
wegslijpen; afslijpen.
401elieren, ft. (b.) = (ein Tau) uitscheren; 401itleutiern, fcbib. (b.) = uitslingeren, uit(Tur) afscheren.
werpen, uitbraken.
a01ebeuerit, fcbtv. (b.) = schuren, uitschuren; atO'fIttirOtett, fcbtv. (b.) = (met den hamer)
(ein Biminer) schoonmaken.
platslaan, gladmaken.
a01(1)iffen, fcbin. (b.) = uitsturen, uitzenden, et01(1)1iej-gn, ft. (b.) = uitsluiten, buiten(nacb ettv.) om iets uitsturen; (nac( einem)
sluiten ; (einen bon einer Oefellfcbaft, uitsluiten,
laten halen.
weren ; (einen Qbefangenen) uit de ijzers sluiten ;
4101110ebett, ft. (b.) = uitschuiven, uittrek- WI) a. = zich uitsluiten, zich afzonderen,
ken ; uitduwen; (ba g 8rot) uit tlen oven halen ;
zich terugtrekken.
(eine OcAn.?,) kegelen om ; (bij 't kegelen) 't eerst a01efitiefgttb, a01cOliefitieli = uitsluitend,
gooien.
bijzonder,persoonlijk, augcblief3ticb ber Trfrit,
gelber = behalve (buiten) de fooien.
9t0firbieber, m. = uitschuifblad (van een
tafel).
ft0'friitiefmt-tg, iv. -, -en = uitsluiting.
a01e4-ie-ftett, ft. (t.) = uitschieten, wegschie- ati011itiOtt, fdp). (b.) = van een split voorten; (einen eatb) leegschieten; door schieten
zien, insplitten.
uitslijten; (einen FOrei?,) om (een prijs) schieten ; a01c1)11tdmen, icbn). (b.) = uitsnikken.
- uitschieten, afzonderen, schiften, sorteeren ; a01(1)1iiPfen, fcbto. (f.) = uitsluipen, weg($erfonen) afvaardigen, committeeren; (btu:.
sluipen, ontsnappen; uitkomen, uitkruipen.
men nob Matter) schieten; - uitloopen, uit- a0 i febliirfen, fcbiti. (tj.) = uitslurpen, uitbatten; 't eerst schieten.
lepperen.
a01ciliffen, fcbtv.(b.) = ontschepen; a., (f.) = iftWfrOlitt m. =---- uitsluiting; mit 9f. bon ob.
uitzeilen, scheep gaan.
mit 91. ((den.) = met uitsluiting van.
atWirigu-41ticife = uitsluitend, bij uitsluiting.
a014iffen, fcbro. (b.) = van 1 . :et zuiveren.
auflvtiitttpfett, fcbtv. (b.) = uitschelden, be- atWfdinteifien, ft. (k) = uitsmijten, uitgooien,
knorren, uitmaken,
uitwerpen.

maken.

a01aufen, ft. (b.) = nit-. leegzuipen ; -drinken,

anOfdpnet3en.
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au4litinetaen, ft. u. fcbin. (b.) = smelten,
uitsmelten.

auO'fcbmieben, fcbib. (b.) = uitsmeden, voldoende smeden; aithameren, uitslaan; uit de
boeien doen, ontketenen.

autli frinnieren, fcfnb. (b.) = smeren, besmeren ;
nakladden, afschrijven.

a-tWfitIniitfen, fct)rb. (b.) = sieren, versieren,
opsieren, tooien; opsmukken, opschikken.

alOi frimatien, fcfm. (b.) = uit-, afgespen.
autvfdinappen, fcb (f.) = losspringen, losgaan.
uitsnuiven, uitatOldinanben, fcbm. (b.)
blazen; fief) a. = (den neus) snuiten.
atOlefinaufen, fcbm. (ti.) = uitblazen, op
adem komen.
mes of
,:nteffer, T.
schaar om uit te snijden, int te knippen.
atO'frOttethen, ft. (b.) = uitsnijden, wegsnijden; uitknippen; uitsnoeien, dunnen; (aan
den hals) uitsnijden; uitsnijden, uithollen, afwerken; (Zucb) in het klein verkoopen, uitsnijden.
auriineitein, fcbin. (b.) = uitsnoeien, dunnen.
itWdinitt, = het uitsnijden; het uitknippen; uitsnijding (aan een kleed), décolleté;
vensternis; sector (van een cirkel); auf ben
91. berfaufen = in het klein verkoopen.
ittiO,Icijnitthanbel, m. = handel in het klein,
klem handel.
9.1Wdpittivaren, 431. = waren, die bij 't
stuk, bij den M., bij de maat, enz. in 't klein
verkocht worden, ellewaren.
au&frOnitlein, fcbib. (b.) = uitsnijden, beeldsnijden.
asO'frtniiffein, fcbib. (fj.) = uitsnuffelen, opsnuffelen, uitvisschen, opschommelen.
au&fitniiren, fcbm. (b.) = uitrijgen, losrijgen;
losbinden, losmaken.
au&fcliiipfen, fd)in. (b.) = uit-, leegscheppen,
uitputten.
au&ferioten, fcbtu. = (rbien) doppen.
awSlitrauben, fcbm. (b.) = uit-, losschroeven.
atOjel)rethen, ft. (b.) = uit-, af of ten einde
schrijven; af- of overschrijven; (feinen stamen
gan3) voluit schrijven; (eine Necbnung) uittrekken, schrijven, opmaken; (eine Cuittung)
schrijven; aankondigen, uitvaardigen; (eine
erfammtung) uitschrijven, oproepen, bijeenroepen; (eine Stefte) de mededingiog (naar
een vacante betrekking) openstellen ; (Steuern)
uitschrijven, opleggen; — requireeren, opeischen; ophouden met schrijven; WO a. =
alles opschrij ven,wat men weet; zich schrij vende
uitputten; zie ook attgeftrieben.
II. ftuWfrOrettlen, f. = bevelschrift, verordening, bericht; bijeenroeping enz., vgl. a u?,,
fcbreiben.
atOlciireien, ft. (fl.) = uitschreeuwen, uitroepen, omroepen, uitventen; algemeen zeggen; ten einde schreeuwen; (einen fur reicb)
laten doorgaan, uitmaken.
omroeper.
itwefctireier, m.
aWdireiten, ft. (b.) = afstappen, (met stappen) afmeten; a., (1.) wijd stappen, groote
stappen semen; Wader, tild)tig a. = Oink
aanstappen; buiten de perken gaan, buitensporig doen, uitspatten.
—, —en = afwijking,
itiWfchreititun,
uitspatting, buitensporigheid.
auWfc4r4fen, fcbm. (b.) = (Cut) aftappen
met bloedzuigers, laten.
au#Ittroten, fcb tn. (b.) = uit den kelder halen,
uitrollen; (rein) bij 't vat verkoopen.

WiWgrOneibeeifen,

VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek. I.

att#ett.

atO'fd)firteit, fc0).

=uithollen, uitgraven.
nt. = uitschot; afgevaardigden,
corm* commissie.
itu4s fclintbogen, tn.= onbruikbaar blad, misdeck.
itiO'frOutinitglieb, f. = lid van het comite
of van de commissie.
comitêdag, landdag.
itu&ldjulltan, m.
itu4lAufAuaren, fit. = ongeregelde goederen, uitschot, wrakgoed.
au4Yrdliitteitt, fcbib. (b.) = uitschudden.
fdpb. (b.) = uitstorten, uitgieten,
uitschenken; (fein here) uitstorten, ontlasten;
(einen Oraben) volgooien, dempen; bad Rinb
Wit bem Q3abe a. =-- 't kind met 't badwater
uitgieten, het goede met het slechte weggooien; ficb bin $2adjen a. = stikken van
't lachen, zich doodlachen.
au&frinuaren, ft. (f.) = uit-, wegzweren.
au&iclituarinen, fdpn. (f.) = (bon Otenen) uitvliegen; (bon Solbaten) zich tirailleursgewijze
ontwikkelen; a., (f).)=niet meer uitvliegen;
geen buitensporigheden meer doen, uitzwieren.
atiOlAtuatlen, fcbro. (b.) = uitpraten, uitbabbelen, uitkletsen, rondbabbelen.
autYjd)tuefetn, fc5tb. (b.) = uitzwavelen.
atWfditueifen, fcbtb. (b.) = rond uitsnijden
of uitknippen; uithollen; afwijken, afdwalen
(van het onderwerp), uitweiden; uitspatten,
losbandig levee.
au4'fittueifenb = overdreven, uitbundig,
buitensporig, losbandig.
itiO'fc4tueifung, ty . —, —en - uitronding,
uitsnijding, afwijking, afdwaling, uitspatting.
MO'fajtveifunOrrelL m. afwij kingscirkel.
aWc4itieifon, fcbtr. (fj.) = (cif en) gloeiend
smeden; aaneenwellen.
atWiittuentinen, fcbm. (b.) = uit-, wegspoelen;
uithollen, ondermijnen; (bie VBitici)e) spoelen;
uit-, wegspoelen.
att&fdAsentett, fcbtb. (b.) = (glazen, kruiken
e. d.) spoelen, schoonmaken.
aw6'fittuingen, ft. (b.) = zwaaien, slingeren,
werpen; fijnscheren, hekelen; wannen; (bie
Viifebe) uitslaan; (een boot) uitzetten; — ophouden met slingeren; fief) a. - wegvliegen,
uitvliegen.
atO'fittut4e-n, fcbin. (b.) = uitzweeten; doorzijpelen, doorzweeten, doorslaan.
(f.) = uitzeilen, onder zeil
aWegetn,
gaan.
I. au&fetjen, ft. (f.) = uitzien, ten einde toe
zien; (fict) bie Vlugen) uitkijken, uitzien; (und)
etn).) uitzien; (gut, fcblecit, btat)er...uitzien;
tote bu augie4ft! = wat zie je er uit! er fief)t
gang bancat) ca0 = hij ziet er wel naar uit
of daar zie ik hem wet voor aan; efiebt nacb
alegen, turm auk = het ziet er uit, of,we
regen, storm zullen krijgen; [fief) ear). a. =
fich atterfetien].
uitzicht, uiterlijk, voorH. 1110 1 felien, f.
komen.
atOjeljenb: toeit a. = (nog ver) verwijderd,
toekomst..; weidsch, grootsch.
awSleigern, fdpv. (b.) = uitzijgen, afdrijven
(van metalen).
autv ieitien, fcbM. (b.) = uitzijgen, doorzijgen,
filtreeren.
au&feincen, fcbtp. (b.) = (ben ,onig) uit de
raten laten loopen.
= buiten, aan den buitenkant, van

buiten; bon a. = van buiten, uitwendig; bon
6

itufietebilfdptna.
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tnOftlannen.

naar

bereid zijn; maar: auf,F, duterfte gebrac4 fein
= tot het uiterste.

itit'tentliiftimna, iv. = buitengrachtsboord,

itulfgrung, iv. —en = uiting, openbaring;

a. bet = van buiten af; itact) a. (bin)
buiten (toe).
contrescarpe.

titWfettben, unr. (b.) = uitzenden, uitsturen,
zenden.

tittifottbittg, f. buitending, jets uitwendigs.
ittWfenbuttn, Iv. = uitzending, zending.
010'fenaen, fcbin. (b.) = uitbranden, uitgloeien.
buiteneittifienlInraben, tn.; :Oafett,
of voor II gracht ; -haven.

%u'f;ettIllinie, iv.; :feite, tn. =
(of: omtrek); -zijde (of: -kant).
uitstaande gelden, uitstaande, achterstallige schuld, achterstand;
ein5ieben = de uitstaande gelden,
bie
schulden innen, incasseeren, invorderen,
=
itit'fgnIltnett, to.; :Wert, 1.; =thinfef,
buitenilwereld ; -werk (van een vesting); -hoek.
ott'fgr, $rdp. mit Zatib = buiten; behalve;
a. her Beit = buitentijds, ongeschikt;buitengemeen; a. Sorge fein (niet on)gerust
zijn; a. acbt Wien = buiten aanmerking laten,
niet in aanmerking nemen; a. ftanbe fein =
buiten (niet in) staat zijn; a. fidj = buiten
zich zelf; a. oaffung = in de war, van zijn
stuk; auf3er mir Waren nocb 8 $erfonen ba =
buiten (behalve) mij enz.; mit Oenitib : au1er
2anbe& fein = buitenslands zijn; Stonj.: aufer
tenzij.
bat = behalve dat; a. menn
buitenst, uiterlijk, uitwendig; ber
iittifor
de schijn, het uiterlijk ; eine
auf3ere
fein
duf3ere %ertetung = een uitwendig kwetsuur;
Carteret Sert = nominate waarde.
au'imranttfitt = niet officieel, privaat, particuller, vertrouwelijk.
att'fgrebriftfirb = niet-christelijk.
aulgrbent = buitendien, bovendien, daarenboven, behalve dat.
bad 4tu'fiere, ein ett'fgreL 1. = het uiterlijk, het voorkomen; het uitwendige; bc0 auf=
Maine autere, ein auffifflige ftutere(0= het
of een in 't oog loopend uiterlijk; gninifter be
Iu1ern = minister van buitenlandsche zaken.
citt'fgre4eitcb = buiten het huwelijk verwekt,
onecht.
attifgreuroliiiifit = buiten-europeesch.
att'fiergericOttir# = buitengerechtelijk.
ttiff;ernefetfilit = onwettig.
atrforgeiviAntir0 = buitengewoon, bijzonder,
buitengemeen.
auifierbalb (mit (Penitib) = buiten, aan den
buitenkant.
att'fgrtic = uiterlijk, uitwendig; oppervlakkig;
van buiten; aan den buitenkant. Rullertick:
fejt, —, —en = uiterlijk, uiterlijke schijn,
uiterlijkheid.
litti fgrtt, fcbtv. (ti.) = uiten, to kennen geven,
toonen, laten zien; zeggen, verklaren;
=
zich openbaren, zich verklaren, zich
zich
uitlaten (fidj jibe, etiv. a.).
nufgrortbentlic0 = buitengewoon; ongewoon,
ongemeen, bijzonder.
aus.fterfitttitir0 = bovenzinnelijk, onzinnelijk.
iiu'f;erft uiterst, laatst, uiterlijk; naast, hoogst;
ber duterfte 1rei =delnaaste prijs; auf& auf3erfte
erfcbroden = hevig, in de hoogste mate verschrikt. fitt'f;erfte, = uiterste, hoogste mate,
ergste; ba& ivagen = 't uiterste wagen;
fein ituteFfte tun = zijn uiterste best doen;
auf ba&
gefatt fein = op het ergste voor-

itifgatftiinbe,

uitlating, verklaring, uitdrukking, zeggen.

atWfetiett, fcbtv. (lj.) = (eine Scbitbivacbe, ein
Boot) uitzetten; ($affagiere) aan land zetten,
uitzetten, ontschepen; [(5um l erfaufe) uitstalten, buitenzetten]; (bie Segel) spannen, ontplooien; (l8aume) overplanten; einen 934 ob.
fidj a. = acquit geven; (ber Chefabr, bem Sturm
2c.) blootstellen, prijsgeven (aan); (ein kinb) to
vondeling leggen; (eine Summe, eine IRente)
vastzetten, uitzetten; (eine Oetobnung, einen
tjreia) uitloven, uitschrijven; Stunben) laten
uitvallen ; (eine Situng) schorsen; (eine .Vtrbeit
ob. mit ethertrbeit auf ob. fur einige rage)
tijdelijk staken, laten rusten; — uitstellen,
verschuiven, overslaan; atOgefette Scbutb
uitgestelde schuld; an ether Sacbe ob. an
einem etiv. ai.05ufeten baben= op jets of iem.
wat aan to merken hebben; an allem au4u=
feen baben
op alles vitten, bedillen;
fetenbe Sieber = intermitteerende koorts,
wisselkoorts; (beim Scbact) unb Zominofpiel)
't eerst rotten, voorzetten; [uitgaan (van)].
vondeling.
—(e)a, —e
/110ifetItina,
Iro. —, —en = uitzicht, gezicht, vergezicht; bie 9t. tjaben auf = uitzien op; —
uitzicht, vooruitzicht, kans, verwachting; er
bat Bute 9lugicbten hij heeft een goodooruitzicht; nictjt bie geringfte ilL auf g rfolg =
niet de minste kans van slagen of hoop op
succes; in
fterten = hoop geven op, voorspiegelen; in %. fteben to verwachten zijn,
op komst zijn, to wachten staan; in al. nettmen = zich voornemen.
atO'firbOto = zonder hoop, zonder toekomst.
= (plaats van) uitzicht.
belvedere.
ifit ,SificriOturnt,
atO tfictertt, fcbiv. (b.) = uitzijpelen, uitdruppelen, doorzweeten.
atO'fieben, fcblv. (b.) = uitzeven, ziften.
cutO'fierfien, fd)tn. (b.) = uitzieken.
ctiO'fiebett, ft. (tj.)=-- uitkoken, trekken; (Sitber)
witkoken; a., (f.) = uit-, overkoken.
atO'fingett, ft. (f).) = uitzingen, ten einde
zingen; (bie Stimme) door zingen ontwikkelen,
hij heeft
vormen; er bat fidj au?,gefungen
zich afgezongen, hij heeft geen stem meer.
atO'fittnen, ft. (tj.) = uitdenken, verzinnen,
bedenken.
auWfttlett, ft. (lj.) = (f eine Beit) uitzetten; (einen
Seffet) doorzitten, uitslijten, hol maken ; buiten
zitten (ate aleinbanbter 5. een stalletje
houden.
au4lOtinett, fcbin. (b.) = verzoenen, tot elkaar
brengen, weer goede vrienden maken; fidj
a. = zich verzoenen,
ftia'figittang, iv. —, —en = verzoening.
awS'fottbern, fcbtv. (b.) = afzonderen, afscheiden; uitzoeken, sorteeren.
ittOsfonberung, tn. —, —en = afscheiding,
atO'fortierett, fcbiv. (lj.) = sorteeren, assorteeren; afzonderen,
att4J1)44ett, fcbiro. (b.) = bespieden, spionneeren; (nacb etiv.) scherp uitkijken.

ittOltiatitt, m.
—e; ettO'fpatt-n(e),
.. ne(n) = uitspanning, pleisterplaats,
wisselplaats voor de paarden, herberg voor
vrachtrijders.

atO'fpatittett, iAtt). (tj.) = ($ferbe) uitspannen; (ein 914, ein Segel) spannen; (eine
Sticrerei) afspannen; — pleisteren, toeven.

tuOpannung.
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itunitt.

uitspanning (van paar-

tf. treten = 't werk neerleggen, in staking

vrij-, open-, voorbe-

gaan. att4Itiittbig = stakend.
staker.
9.1114'itiiitbiger, tn.
au4'jtiittlent, fcbtu. (IF) = met stank vullen,

(b). = uitspuwen, uitbraken,
uitwerpen.
atO s iVel3en, fcbtu. (b.) = (Born) pellen.
au4lVerreit, fcbtn. (t.) = buitensluiten; uitsluiten.
—, —en = uitsluiting,
itu41Perrung,
lock-out.
auefOiden, fttn. (b.) = bespekken, lardeeren.
au4'fpietett, fttn. 40= uit-, ten einde of afspelen; (eine karte, titout) uitspelen (ook fig);
spelen; (eine Uljr, eine Oar0) spelen orn, (sin
Z5'nftrument) uitspelen, met spelen beter of
slechter maken, afspelen; uitspelen, uitkomen,
't eerst spelen.
att4lpittnen, ft. (b.) = spinnen, aanspinnen;
uitspinnen, uitweiden ; (ein kon4tott) beramen.
autqpionierett, fcbtu. (b.) bespieden; ontdekken.
fcbtu. (b.) = (einen) een beetje
bespotten.
auWfpotteit, fcbtn. (b.) = bespotten.
itunnact)e, tn. = uitspraak; verklaring;
tam bur
(soms ook:) onderhoud, gesprek;
= 't kwam tot een verklaring, tot een
uiteenzetting. itutqlnaMein3eiMitung, ro.=
't aangeven v. d. uitspraak.
an4jOrett p ar uitspreekbaar, uit te spreken.
au4'fPrecf)en, ft. (b.) = (ein stunt Sa0
uitspreken; (ein Urteit) uitspreken, vellen;
— ophouden met spreken, ten einde spreken;
zie ook a u ?, g e f 1) .r ot en; firf) a. = zich uitspreken; zich uitdrukken; rich openbaren,
spreken uit; alles zeggen, wat men te zeggen
heeft; fit iiber einen ob. eta). a. = over iem.
of iets zijn meening zeggen, zijn hart uitstorten.
au4'fPreiten, auefpreivit, fcbm. (b.) = de
beenen wijd uiteen zetten.
au4 I fInennen, fcbtu. (b.) = laten springen;
(uit)sprenkelen; (ein Oeriitt) uitstrooien.
auefOringen, ft. (f.) = urtspringen; af- of
losspringen; uitsteken; atOfpringenber Sin=
let = uitspringende hoek.
aiO'fOrtMett, ftru. (fj.) = uitspuiten, uitspatten; blusschen (met de spuit); a., (1.) = uitspringen, uitspatten.
ansYfproffett, fcbtn. (f.) = uitspruiten, uitloopen.
m. = uitspraak, vonnis, oordeel,
beslissing; einen Vt. tun = een oordeel uitspreken, een vonnis vellen.
au4'flnubetn, aitO'fprii4en, fcbtn. (fj.) =
uitwerpen, doen uitspatten; a., (f.) = uitspringen, uitspatten, uitborrelen.
auWfOucteit, fttn. (b.) = uitspuwen.
uitspoelen, omspoelen,
auPiitett, fcbin. (b.)
wasschen, spoelen; uitspoelen, ondertnijnen.
itu4'fOiliftocf, m. omspoelingstok (v. d.
hoedemaker); spoelbak (van den lakenvolder).
auiYfPiinben, fcbtn. (1.) = (van binnen) met
planken beschieten.
atz0, 1 fpiirett, fctn. (f).) = uitvorschen, opsporen,
uitvisschen; op het spoor komen.
atOltaffierett, fcbtn. (1.) = garneeren; uitrusten; uitdossen.
auftettle-tt, fcbtu. (b.) = uit den stal doen gaan.
cliWitainpfen, ittn. (t.) = uitstampen, uitstooten; uittrappelen.
91u4 i ftanb, m. uitstaande golden; uitstaande
schuld; uitstel, termijn; werkstaking; in ben

verpesten; de lucht krijgen (van iets), uitvisschen.
att4'ftatten, iAtu. (b.) = (eine Zotter) een
uitzet, een bruidschat geven; (einen Sobn)
vestigen, in een zaak zetten: (trait etm.)voorzien van, uitrusten met, begiftigen; tooien,
versieren, stoffeeren.
ituejtattung, Ia. —, —en = uitrusting;
schenking, uitzet, bruidschat, vestiging; versiering, stoffeering.
decoratieopera.
itiOltattattOoper,
ituOlattuttOftiirt, 1. = decoratiestuk.
aueitiiittiett, fcbtn. (b). uitstoffen, stollen.
anef-taupen, fcbro. (t.) = geeselen, tuchtigen;
uit- weggeeselen.
au4'ftedien, ft. (b.) = (91afen Zorf) steken;
(bie Wu i ;en) uitsteken; (stunt Graben) uitgraven; (in ,5013, in kupfer) graveeren; (ein
Ttufter) uitprikken; (einen) verdringen, uit
het zadel lichten, den voet lichten; overtreffen;
(eine 'tafcbe) knappen, uitdrinken; (ein &t)
uithevelen.
atWftecteit, fcbtn. (b.) = (eine )abne) uitsteken;
(93otmen) poten, zaaien ; (ein eager) af bakenen,
afsteken; (ein tau) vieren.
atO'ftei)(e)n, unr. (b.) uitstaan, doorstatin;
dulden, lijden, verdragen; buiten staan met
een stalletje; uitstaan (bon Gelb); niet inkomen; biet a. baben = veel uitstaande gelden
uitstaande
hebben; a u f te benbe Scbutb
(werkelijke) schuld.
(8ettg) opstijven,
au4ifteitten, fcbtu. (b.)
apprèteeren, met planken beschieten.
awelteinett, ft. (f). = uitstappen; afstappen;
aan land, aan wal stappen.
(b.) = ()irftert) de pit uitauefteittett, f
halen.
au4 i fteffen, fttn. (b.) = (eine Stitblvacbe)
uitzetten ; Maven) uitstallen, ten toon stellen,
expozeeren; [(einen bun (otitt) blootstellen,
prijsgeven] : (ein )Z4) spannen; (einen 2t3etbfet)
trekken, afgeven; (einen $03, ein Beugni?,,
eine Quittung) afgeven, uitreiken; ter hand
stellen; Venn. an sitter Sate) aanmerken,
vitten, bedillen, kritizeeren].
tentoonsteller, ex—
iftWftelfer, m.
pozant; afgever, trekker enz., vgl. a u?, ft e Ile n.
iftWftelfung, = tentoonstelling, uitstalling ; het uitreiken; reclame, bezwaar, aanmerking; [(an einen serf on maten) aanmerking,
vitterij, critiek].
Mt4 i fteituunClgebaube, f.; =fontitee, 1. =
tentoonstellings gebouw ; -komitee.
/tu4 s itelfunOtag, m. = datum (van een
wissel).
uitsteken (met den
a-t0 i ftemrtien, fcbtn. (b.)
steekbeitel).
atO'fteppett, fcbm. (b.) = stikken, doornaaien.
iliO'iterbeetat, m.: auf ben W. fommett, gefett
ruerben = bestemd zijn om te verdwijnen.
att4'iterbett, ft. (1. ) = uitsterven; verdwijnen;
a u g ef tor ben = doodsch en verlaten , uitgestorven.
= uitzet, bruidschat.
%u4'fteuer,
auOlteuertt, fcbru. (b.) = een uitzet geven,
een bruidschat geven; uitrusten; uit-, naar
buiten sturen of zeilen.
9,t11011‘0, m. = puike wijn, de bests van een
jaargang.

itu41Vannung,
den); rust.

au'fParett, Tcbtu. (b.)
houden.

att4j0eiett,

and titan.
aufllidett, lath). (b.) = borduren, met borduursel voorzien.

atWft6tiertt, fcbrn. (b.) = opjagen, uitjagen,
wegjagen; opschommelen, vinden.
atOltodiern, fcbtv. (b.) = (bie Bhbne) uitpeuteren.
au411torten, fcbtv. (t.) = wortels en stompen
van boomen uitroeien: (einen Baib a).
SW-totlfeifeit, 1. = stopper, stophout.
aiO'ficopfen, fcbm. (b.) = (einen Stubt, einen
eatter) vullen, opvullen; (ein tier) opzetten.
itiWitofi, en. = uitval, eerste stoot (beim
ecf-tten).
atO'ftof;en, ft. (is.) = uitstooten, uitslaan;
(bem Braffe ben 93oben) uit-, inslaan, in duigen doen vallen; (ein aenfter)inslaan; (einen)
uitstooten, uitsluiten; (einen atuct), einen
eeufgr) uitstooten, uiten, slaken,loozen; een
uitval doen (beim aecbten).
auWitratgen, fcbtro. (b.) = uitstralen; stralen.
uitstrekken, uitauftredett, fcbtn. (b.)
steken (Krme, l8eine,bie ,3unge).
auiYftreirteit, ft. O.) = uitstrijken, glad strijken; (Me aaften) glad- of uitmaken; (erte)
uitstrijken, afschaven; (Me ugen) volstrijken,
voegen; (ein fort) doorstrijken, doorhalen,
doorschrappen.
doppen.
au4 i ftreifein, fcbit. . (b.)
aiWftreifen, fd)th. (f.) = een uitstapje doen;
zwerven.
atViYftreiten, ft. (b.) = uitvechten, uittwisten;
afstrijden, ontstrijden.
atOltreuen, fci)i-D. (tj.) = uitstrooien, uitzaaien ;
(65erilcbte) uitstrooien, verspreiden.
91u,S'ftriciti, tn. = doorhaling, correctie.
auOlranten, fcbtn. (f.) -= uitstroomen, uitstralen; uitloopen, zich uitstorten, zich werpen ;
a., (b.) = uitgieten (in stroomen).
ausYftubleren, fctip . (b.) = uitstudeeren, zijn
studien voltooien; grondig bestudeeren; uitdenken, uitvinden.
atO'fulten, fcbtv. (tj.) = uitzoeken, uitschieten,
ziften; atOgefudtte fare = uitgezochte, uitgelezen, voortreffelijke waar; doorzoeken,
onderzoeken, nakijken, fouilleeren.
fcblv. (tj.) = zoeten, aanzoeten,
verzoeten.
ait4lan3en, fcbtv. (b.) = uit-, afdansen.
atO itaPe3ierett, fcbtv. (b.) = behangen, bekleeden.
atWtafteit, fcbtv. (f.) = al tastende afmeten.
itiOlaufd), = uitwisseling, wisseling,
ruiling; 9I. ber Chebanfen, her Oefilbte = wisseling van gedachten, van gevoelens.
atO'taufsten, fcbtv. (b.) = wisselen, uitwisselen, ruilen; mie atOgetaufcbt = als omgekeerd.
awSleeren, fcbtv. (b.) = teren, met teer bestrijken.
aiWiteiten, fcbtv. (b.) = uitdeelen, verdeelen,
verspreiden, verleenen, uitreiken.
—n = oester.
%niter, iv.

ftiti fterttll Omit, to.; =befiiitter, m.; :fang,
m. oesterilbank; - put (of: - perk); - vangst.
itiefternlIfifiMer, en.; =biinbier, m.; :fici)ate,
tr. = oesterllvisscher (vogel: scholekster);
-koopman; -schelp.
= versteende schelp.
ittffiternftein,
atOliefen, fcbtv. (ti.) = uitdiepen, uithollen,
uitgraven.
auWtifteht, fcbm. (b.) = betweterig beredeneeren.
aiWttigen, fctv. (b.) = uitwisschen; uitdelgen,
uitroeien, verdelgen ; delgen.
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auiRriivfetn.

au&toben, fcbt-n. (tj.) = uitrazen, uittieren;
(f einen Born an einem) uitlaten; WO = zijn
toorn den vrijen loop laten.

au&toffett, fcbtv (b.) = uitrazen, ophouden
met dwaasheden te doen.
fcbm. (b.) = uitklinken, wegsterven.
atO'tofett, 1d)tv. (b.) = uitrazen.
atO'trabett, fdpv. (b.) = uitdraven, wegdraven.
itu4'tran, —(e)l, triige = einde, afloop,
uitkomst, beslissing; bum K. bringen = beslissen, doen eindigen; giliticber K. = minnelijke schikking; ook: scheidsgerecht.
f. = scheidsgerecht.
itiWtriiaatriciiter, en. = scheidsman.
au&tragen, ft. (tj.) = nit-, naar buiten dragen; (brief e, 'Prot) bestellen, rondbrengen,
bezorgen; (ein Oebeintni6) uitbrengen; overbrengen; (eine 1rage, einen treit) beslissen,
beemdigen;
opleveren; bedragen; ein aug:
getragen6 £inb = een voldragen kind.
= rondbrenger, couranteitu&trhaer,
rondbrenger; overbrenger, klikker.
—, —en = babbelzucht, verklikgenet',
kerij.
[atWtriigtirti = winstgevend.]
iliWtranting, tn. —, —en = bezorging, beeindiging enz., vgl. atttr g en.
auftrat' = austraal, zuidelijk, op 't zuidelijk
haifrond. auftraVerbe, = austraalaarde,
austraalzand.
^Cuftra'tien, f. =Australia. 2tuftra'tier, nt.—
— = Australier. auftralifd) = Australisch.
ftuftrallid#, f. = austraallicht, zuiderlicht.
ituftrarneaer, m. = Austraalneger (neger van
't zuidelijk haifrond).
ituftra'fien, f. = Austrazie.
auftralifit = Austrazisch.
aiWtrauerit, fcbm. (tj.) = den rouw uitdraven;
ophouden met rouw dragen of treuren.
aiWtraufetn, fcbtv. (ti). = uitdruppelen, uitzijpelen.
autrattinett, fcbin. (b.) = uitdroomen.
au&treiben, ft. (l.) = uitdrijven, uitjagen,
naar buiten drijven; (ba g Zieb)naar de weide
drijven; (einem ettu.) afleeren.
aiWtrettnen, fcbtn. (b.) = lostornen, uittornen.
aucl'tretert, ft. (b.) = (Pietreibe, rauben) treden;
(baaFeuer) uittrappen ; (bie Scbube) aftrappen,
uitloopen; (bie Stufen) uitloopen, uitslijten;
a., (f.) = aantreden om te loopen; (atO einer
Oefenfcbaft) er nit gaan, bedanken, ophouden
lid te zijn; (a1.0 ben Reiben) uittreden, verlaten; (in school) naar achteren gaan ; (anO
anent Oefcbiift) uit .. gaan; (nom eaffer)
buiten de oevers treden, overstroomen; —
uitvloeien.
= nit-, leegdrinken.
aiWtrinfett, ft.
ituWtritt, m. = uittrede, het bedanken (voor
't lidmaatschap); enz. vgl. a u tr eten; balkon ;
uittreding (einen Waneten atO bent Sd)atten),
emersie.
au4i trocfnett, fcbtv. (b.) = drogen, uitdrogen,
droogmaken; a., (1.) = drogen, uitdrogen,
opdrogen, droog worden.
aiWtrommettt, fcbtv. (b.) uittrommelen, bij
trommeislag bekend maken; uitjouwen (door
trommelen en kloppen).
autrontOeteit, fcbm. (b.) = uitbazuinen, uittro mpetten, rondbazuinen.
aiWtrijPfein, fcbtv. (b.) = uitdruppelen, druppelsgewijze uitgieten; a., (f.) = uitdruipen,
uitzijpelen.

ausnropfen.

gu03ablen.
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aiO'troOfen, fcbtn. (f. ) = uitdruipen.
staat; nacb W. ber Oefete = volgens, in overau itiiftelit, zie autif teln.
eenstemming met de wetten.
a101utt, unr. (b.) = uitdoen, uittrekken; alWitnifett, ft. (lj.) = uitwijzen, bewijzen,
blusschen; (Gelb auf Binfen) uitzetten; (etto., aantoonen, bevestigen; verjagen; einen (aug
tinber) buitenshuis doen.
bent 2anbe, auk ber Stabt) a. = verbannen,
atOs tunfett, fcbtv. (b.) = leegsoppen.
uitzetten; fill) a. = zich rechtvaardigen, zich
atO'tufriiett, fcbin. (b.) = afwerken met 0. I. legitimeeren; bad ivirb ficb a. = dat zal wel
inkt, wasschen.

blijken, de uttkomst zal het leegen.

atOluten, fcbto.(b.) = (bie Stunben) uitblazen, au4'ineiairt) (mit (den.) = volgens.
uittoeteren.
atOlvelfgn, fcbib. (f.) = witten.
atWiibett, fcbiv. (b.) = uitoefenen, oefenen, ittOlueifung, iv. = uitzetting (uit een land
beoefenen; plegen, begaan.

bij v.).

auWiibeith = praktizeerend (Ere); uitvoerend au4'theitett, fcbtu. (b.) --,--- verwijden, uitrekken,
(O eivatt).
(ntnbfcbube) oprekken; flit a. = zich uitiftWiibuttg, iv. = uitoefening; in W. bringen strekken.
= in praktijk brengen.
au4luenbin = uitwendig, van buiten; uit het
itu4'Derfauf, m. = uitverkoop; W. ivegen hoofd (lernen, flinnen).
Wufgabe b6 Oefcbiifth = uitverkoop wegens au4luerfen, ft. (b.) = (ben Knfer, 914e) uitopheffing der zaak. werpen; (B'euer, Slut) uitbraken, spuwen, op-

atWberfaufett, fcbiv. (b.) = uitverkoopen. geven; (einem ein huge) uitgooien; (bad aeuer)
aiO'Ivattfett, ft. (f.) = opgroeien, ontkiemen, uitgooien, uitwerpen, blusschen; (Scblecbte0
uitkomen; uitgroeien, kromgroeien, een uit- wegwerpen, uitwerpen; (einen oaf en) 'ontwas krijgen; volwassen worden; atOgeivacbien weien, uithalen; (einen diraten) uitbaggeren;
= volwassen. (einen) uitwerpen, uitstooten; (einem ein Zs'abr=
iftWitlabt, tv. = keus; keur, bloemlezing; gelb, eine Rente) uittrekken voor, vastzetten;
eine K. treffen = een keus doen; reicbe W.= toekennen; (teim Iliefe) het eerst werpen,
ruime keus.
uitgooien.
aiWtuablen, JAW. (b.) = uitkiezen, kiezen.
auWitietprtt, icbiD. (t.) ------- (eine Scbarte) uitetiWiuctifeit, fcbib. (t.) = walken, vollen; af- slijpen, uitwetten, (fig. een Pout) herstellen,
rossen, afranselen.
(beleediging) betaald zetten; hol slijpen.
atOsivalvit, fcbito. (lj.) = uitrollen, met de aiWivictetn, fcbiv. (b.) = uitwikkelen, losrol de aren leegen; uitwalsen.
wikkelen; (ein Stinb) uit de windsels, uit het
ifunuanberer, m. = landverhuizer, uitge- pak nemen, losbakeren.
wekene.
aiOluintlen, ft. (b.) = uitwringen; afwinden;
au4lvanbent, fcbiv. (f.) = uitwijken, zijn land ophijschen, opwinden (met een katrol).
verlaten, uittrekken; emigreeren.
auWthiPfeitt, ici)m. (t.) = (&iiume) toppen.
WiWitlantteratta, iv. = landverhuizing, emi- atOlvirren, fcbtv. (b.) =--- (ein Oeivebe) afwergratis, 't uittrekken.
ken; uitwerken, gedaan krijgen, (einem ettv. =
auOluannett, fcblv. (t.) = uitwannen. voor iem. jets) verwerven, verkrijgen, (iem.
aiOlviirtig= buitenlandsch, vreemd; bie at0= jets) verschaffen, bezorgen, bewerken; uittuartigen Kngelegenbeiten = buitenlandsche werken, niet meer werken (bon einer Kr6nel).
zaken, aangelegenheden; bad atOiviirtige dint aiWivirren, fcbto. (1.) ,--, ontwarren, uit de
= ministerie van B. Z.
war maken.
auWivicirttS = buitenwaarts, naar buiten; in atOluifttert, fcbiv. (1.) = uitwisschen, uithet buitenland, in den vreemde; buiten (de vegen, afvegen; (Oefcbriebene0 uitdoen; einem
stad); buiten(s)huis. ein a. = iem. er een geven (een klap nl.).
a101vafiteit, ft. (lj.) = uitwasschen, schoon- aiWinitterit, fobib. (b.) = achter jets komen,
maken, uitspoelen ; weg- of uitwasschen; ontdekken, de lucht van jets hebben; verwegspoelen, ondermijnen.
weeren; luchten; (Wlineratien) ontbinden, opautuattiereit, fcbiv. (b.) = watteeren.
lossen.
crit4 fivecifleItt, fcbtv. (b.) = uitwisselen, wis- aiWitiiilbeit, ft:bill. (t.) = van gewelvenvoorzien.
selen; verwisselen; uitleveren; er ift ivie au43 /1u4IttudO, m... fed, .. tviic4re = uitwas, wangehmcbfelt = hij is als omgekeerd.
staltigheid.
itiOluegf nt.=uitweg, uitgang; middel, red- atOlvii0len, fcbh).(b.)=uitwoelen,ontgraven,
middel, uitweg.
uitgraven.
au4lueOcit, febb). 0.) = uitwaaien, wapperen. atOlvurf, m. = uitwerping, opgeving; het
I. auWhniMen, fcbin. (1.) = uitweeken, door- uitgeworpene, het uitgespuwde, spuwsel;
weeken, week maken; a., (1.) = doorweeken, heffe, uitvaagsel, uitschot; eerste worp.
week worden.
aiWttiiirfelit, fcbiv. (b.) = dobbelen om, verII. alO ftueirbett, ft. (f.) = (einem) uitwijken dobbelen; 't eerst werpen.
voor, plaatsmaken voor, ontwijken; (ether itiOluilrffing, m. —(e)t, —e = uitgeworpene,
Sacbe) ontwijken, vermijden; a-atveicbenbe verworpeling; uitwerpsel.
Wntivort = ontwijkend antwoord.
tuOlviiraen, fcbbo. (b.) = met moeite uitMt4lueirbiAiette, iv. = rangeerrail, ran- werpen, uitbraken.
geerlijn.
atWhittraefit, fcbtv. (b.) = uitroeien.
9tiOluei4putg, iv. —, —en = uitwijking, ont- atWitiiiten, fcbtv. (b.) = uitwoeden, uitrazen;
wijking,.
zijn woede uitlaten.
aud'iveibett, fcbiv. (b.) = (een haas) ontweien, ausYyttlett, fcbtv. (b.) = uittanden, uitsnijden,
(de ingewanden) uithalen.
uitknippen.
a101ueinett, fcbm. (b.) = uitweenen, uit- alO'Aatitert, fcblv. (b.) = (einem ettv.)betalen;
schreien, uithuilen. (bie Wrbeiter) uitbetalen; terugbetalen, uitfttWitieW, tit. ..fe?,, ..fe = bewijs, getuigenis, keeren; ba..?, 3abIt ficb nicbt (nth = dat maakt
uitwijzing, legitimatie, opgave, verklaring, de kosten niet goed, dat rendeert niet.

cats3Aii0ten.
atWaiiigen, fcbtn. (b.)

uittellen, bij 't getal

verkoopen.

9110'iaiiituna, tv. = uitbetaling, uitkeering,
terugbetaling.

au,S'Aainten, fcbm. (b.) = de tanden uitbreken;
au0eaabnt Oben
alle tanden hebben.
atO'santen, icbtv. (b.) = uitschelden, beknorren, kapittelen, bekijven, doorhalen.
at0s3a41fen, fcbtn. (b.) uittappen, leegtappen;
bij de maat verkoopen.
uitteren, uitputten;
alWaeOren, icbtn. (b.)
fict) a. = wegteren, weakwijnen.
= tering, longtering.
2ii0'3efirung,
at0'3eic4nen, icbtv. (tj.) uitteekenen; teekenen, noteeren ; (earen) merken; een teeken
aan iets hechten of maken; onderscheiden,
doen opmerken, met onderscheiding behandelen; ficb a. = zich onderscheiden, uitblinken, uitmunten.
= merk, etiket; onderittWAeirünting,
scheiding.
atO'Aeibettt,fcbtv.)=--(bie l8 ienenftvde)ledigen.
at0'3iefiett, ft. (b.) = (Ateiber, Stiefer) uittrekken, uitdoen; (einen Balm) trekken; (eine
$ftart5e, Sur5et) uittrekken, uitrukken ; (einen)
uitkleeden, plunderen, berooven, uitschudden;
hen atten %Om a. = den ouden Adam nittrekken, zich verbeteren; (ein Oucb) uittreksel
maken van of uit; (eine Pectjnung) schrijven;
(Arauter) (uit)trekken, aftrekken; (einen ;.3.2ifcb)
uittrekken, uitschuiven; (hie etifcbe, einen
(aben) uittrekken, (uit)rekken; ((arben) doen
verbleeken, verkleuren; (f.)=uittrekken,
vertrekken, verhuizen; beintficb a. = met stale
trom ver- of aftrekken; WO a. = zich uitkleeden.
ift0'3ie1tifrO, tn. = uitschuiftafel, uittrektafel.
ai01 3ielntt, febtro. (b.) = (de haartjes) een
voor een uittrekken.
at5'5iffern, fcbtv. (t,.) = uitcijferen.
at4v3imutern, fcbtv. (b.) = betimmeren, beplanken, beschoeien.
atW3innen, icbtn. (b.) = vertinnen.
afpassen, met den
at0'3irfein, fcbin. (b.)
passer afmeten; (attee,) precies afmeten.
uitsissen, uitjouwen,
atO'iiftfiett, icbtv. (ti.)
uitfluiten.
etu'3141, = uittocht, aftocht, het wegtrekken, verlaten; uitwijking, landverhuizing;
verhuizing; uitschuif-, uittrekblad (einen Stif cf)W;
lade; uittreksel (a1,0 einem 3ucbe); aftreksel,
extract.
91101Atta0eft, T. = feest van den uittocht
(uit Egypte), het joodsche Paaschfeest.
als uittreksel, bijwijze van
atW3u0tveife
uittreksel, in 't kort.
auW3u4fett, fcbtv. (b.) = (aebern„tiaare) uitplukken, uittrekken; uitpluizen.
1. = auto, tuf-tuf.
au'teln, ROW. (b.) = in een auto(mobiel)
rijden.
= Kutbentiaitiit.
2tut4entie', tr.
autben'tifit = authentiek; echt.
—, —en = authenticiteit,
ituttyntiiitiit',
echtheid, geloofwaardigheid.
— = automobilist.
Itutler,
= auto.
—,
itu'to,
itutobioaraW, nt. autobiograaf, zelflevensbeschrijver.
= autobiografie.
itutobiograPiiie,
autobioaralAifc0 = autobiograflsch.
—n = autochthoon,
—n,
/IUtocbtbo'ne,
oorspronkelijke inwoner.

ithofation.
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itutobafe',

= autodafè, plechtige

ketterdood.

itutobibaff, m. —en, —en = autodidakt,
die zich zelf onderricht (heeft).

autobibartiCci) = autodidaktisch.
autobtpta'utife0 = autodynamisch, zelfwerkend.

= autogarage.
ifulonaratle,
ifutoarautue, —e; itutograp0', tn.
u. f. —(e), —en u. —e = autograaf, eigenhandig schrift.
—n = autografle.
WittoaraOble',
autogratible'rett, icbrn. (tj.) = autografeeren.
autogralrnifc4 = autografisch.
itutofraf, m. —en, —en = autokraat, onvoorwaardelijk heerscher. ftutofratie' (spr.: tie),
autokratie. autoiraliftt =
—, —n
autokratisch.

ftutontar, m. —en, —en = automaat.
autontattifcti = automatisch.
tintontobil', f.
—e; Jtutomobi'te, iv.
—n = automobiel.

autonom' = autonoom, zelfstandig.
—n = autonomie.
/tutottontie, tn.
itutolofie, tn. —, —n = autopsie, zelf beschouwing, schouwing.
..o'ren = auteur, schrijver.
ituf tor,
autorizatie,
ftutorifation', tn. —, —en
machtiging.

antorifie'ren, fcbtn. (b.)

autorizeeren.
tv. —, —en = autoriteit, overheid,
gezag. ftulorPtaft, tn. — = auteurschap.
—n = autotypie.
itutottjpie', tn.
autheir = au! owee!
itugitiar'trupPen, 43f. = hulptroepen.
a/v = a vista : op, na zicht.
m. —e = aval, wisselborgtocht.
abatte'ren, icbtu. (tj.) = aval geven, een wissel
medeonderteekenen als Borg; verslinden.
—n = avance,
ithatt'ce (spr.: avase), tn.
voorkomendheid; winst, voordeel; voorschot.
=
ithancentents (spr.: aveisema),
avancement, bevordering.
abancie'ren, fcbin. (1.) = avanceeren, bevorderd worden.
—n =
ithanta'ne (spr.: avdtaazje),
avantage, voordeel.
aspirant-officier,
—e
%thantaaeur f, m.
nu aa b nenjunfer; ook wel meer alg.: aspirant.
—n
ithattenarbe (spr.: avd .),
avantgarde, voorhoede.
= Ave Maria.
21bez9Nari'a,
nt. = Aventijnsche
MentiltifMer
heuvel.
—n = avontuur.
itbentii're, in.
.. e = avers: voor- of
nt.
beeldzijde van een munt.
zie
tt erlionat...
itherfion', tv. —, —en = aversie, of keer.
itherfionarquantunt, f., 4umme, tn. of
ronde som, som ineens.
ittier'fum, T.
abertie'ren, fcbtv. (tj.) = verwittigen.
= aviatiek, vliegtechniek, vliegkunst. ithia'tifer, m.
= aviateur,
vliegtechnicus, vlieger.
..fe = advies, bericht, aan11)1.W,
kondiging.
ithWfarief, m. = adviesbrief.
advizeeren, berichten,
abifirren, icbru. (tj.)
melden.
= adviesjacht.
m.
= adviesbrief.
itbis fottrief,
—, —en = terugroeping.
ittiofation',

ZartftatOluinb.

87

et'ge, zie c i ie.
= oksel...
%Kittle, tn. —(e). = axiniet, bijlsteen.
—e = axioma, grondstelling.
f.
—, kte = (groote) bijl; bie K. an ben
itgt,
Baum legen = de hand aan het werk slaan.
— = bijltje.
figreben, 1.
ftgt'llbett,
: ham, tn., :fuel, tn. =bijlsteel.
auf 3eit.
a. 3.
—n = azalia, azalea.
it3etat', f. —(e) = azijnzuur zout. a3e'tifrb
= azijnzuur. et3etbl'fiiure, tn. = azijnzuur.

— = B; (9,Nuf.) 13-,mot = b mol,
f.
molteeken; B:quabrat = herstellingsteeken.
Z. (Brief) = Papier (P. op koerslijsten).
Z. U. (Banfaftie ob. Banfaifignate) = bankaandeel.
= Baal.
Zaat,
Zaa141 11biener, :Ofaffe, :Priefter, m. =
Baals II dienaar, -priest er.
Zaat4'bienft, m. = Badlsdienst.
geben = naar bedje
—: in bie
la'ba,
gaan;
macben = gaan slapen.
bablian, jcbto. (b.) = babbelen, snappen.
Zasba, 1.= Babel; bc0 Weue B.= het nieuwe
toren van
Babel (Parijs); Zurmbau au B.
Babel; verwarring.
= babine, hussisch bruin
Zabrne, tn. —,
kattevel.
—n = babiole, speelgoed,
Zabiole,
beuzelarij.
baboesje, Turksche
—rt
Zabu'frbe,
pantoffel.
u Babie =
Zalon (spr.: beebi), I.
baby, klein kind.
Za'bbion, 1. = Babylonia, Babel. Zabbto':
nien, T. = Babylonia. Zablito'llier,
— = Babylonier. babblo'nifrb = Babylonisch;
babnlonifcbe Oefangenfcbaft = Babylonische
ballingschap.
Za'Onfcbiir3e (spr.: beebi...), tn. = babyschort.
zie lB a f
Zaccalaureat'
Zacrbanal', 1. —(eA —e u. —ten = bacchanaal, weelderig feest, drinkgelag. Zacrbant',
tn. —en, —en = bacchant, Bacchusvereerder.
lacdjan'tin, —, —nen = bacchante.
baccban'tifrb = bacchantisch. Zac'rbu#, tn.=
Bacchus.
Zarb, tn. —(eA, Ziate = beek.
= waterspreeuw (water-,
Zarb'atnfa,
duikmerel).
ZadOunge, = beekpunge.
—n wilde zeug. Zarb'er, m.
Zarlye, no.
— -= wild zwijn (van meer dan 2 jaar).
— = beekje.
Za'rbarben,
Zarfrfabrt, to. = holle weg, kloof, ravijn (door
het afstroomend water ontstaan).
beekforel.
Zarifforate, to.
vlier.
Zarlybotunber, nt.
f. —(e0, —e = beekje.
watermunt. Zarb'ftel3e,
Zarittnin3e,
= B a cb:
tu. = kwikstaartje. *lad-puma,
a um1e ZastPuelbe,

it3intut', nt. —(e0 = azimuth, toppuntshoek,
middaghoek. et3intutat'... = azimuths ...
et3o'ren, $f. = Azoren (eil.).
etatir, f. —(e) = azoot, stikstof.
a30lifrb = azotisch, stikstofhoudend.
ef3tele, en. —n, —n = Azteek (Amerik. y olksstam.
= azuur, lazuur; hemelsblauw.
9.t3ur', tn.
a3ur'bfau = azuurblauw. a3urn' = azuren.
nt. —en, —en = Azymiet, Christen, die
bij het Avondmaal ongezuurd brood gebruikt.
ef'3binunt, I. = ongezuurd brood.

zie Oaaittuo.
g ad, ty . —, —en; 3., f. —(eA —e = etensbak;
bak, voorverdek, voorkasteel.

bare = achteruit, achterwaarts.
= gedroogde
Zad'Ilattfa, tn.; :: birne,
appel; ...peer.

Zart'borb, f. —(e0, —e = bakboord.
Zacle, tn. —, —n; Zaclen, in. — =
kaak, wang, koon, kinnebak; bil (eine $fer:
bet); twee gelijke stukken (an ber Zrebbanf);
bek, klauw, grijper (an nneifaangen, Scbran:
benfcbliiffeln u. a.); bie Baden boa nebmen =
overdrijven; bie Baden aufblafen = snoeven.
baclen, ft. (bactft, bacrt [bacrft, bad* badte
[buf, noni. bilre]; gebacten) (l.) = bakken;
kleven; (ifebe) bakken, braden; altgebactene,?,
trot = oudbakken brood.
Zaclenbart, tn.= bakkeb ard. Zaclenbein,
1. wangbeen. Zacienttrii1e, tn. = kinnebaksklier. Zaclengriibrben, 1. = kuiltje in
de wang. Zacleninorben, nt. = wangbeen,
oogbeen. Zact ienntuaa, m. = kaakspier,
kinnebakspier, trompetterspier.
Zaclenrienten, tn. = staartriem (ant 43ferbe:
neistirr).
Zar'renftreirb, tn. = kaakslag, klap in het
gezicht.
= wangzak.
Zaaentafrbe,
= kies, baktand.
Zaclen3abn,
— = bakker.
Ziieferburfrbe, m. = bakkersjongen, bakkersleerling. Ziirferel', tv. —, —en = bakkerij.
m.; =rneifter, tn.;
Zdeferllaefate, in.;
=3unft, tn. = bakkersIlknecht; -jongen (of:
knecht); -baas (of: meester bakker); -gilde.
Zad'fifeb, m. = gebakken visch, bakvisch;
jong meisje, bakvischje. Zad'aelb = bakgeld,
bakloon. Zad'bau4, 1. = bakkerij.
mutbe, tv.=baktrog.Zarrobtt, 1.= gedroogd
fruit, fruit om to drogen. *itarroten, en. =
bakkersoven, bakoven. Zad'Ofanne, =
braadpan.
Zadlifeife, tn. = oorvijg, muilpeer.

ZarEfrbaufa,

Jcbleber,nr.,:frOlefier,m.=

bakkers-, ovenschop.

Zad'ffbifit, f.

— = baksjisj, (Arab.) drink-

geld, fooi.

= bakkersben.
Zad'frbiiffa,
Zad4'naften, s43t. = baksgasten. Zad#1ae:.
fate, Zart4Inaat, = baksgast, baksmaat.
Zad'f-tagftinb, m. = bakstagswind,

Zaciftein.
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*tactileIn, m. = tegel, gebakken steen, bak- bab'en, fcbtn. (b.) = pappen, betten, stoven,
steen.

Bat' (tube, tn. = bakkerij. Za trtrog, m.
baktrog. Zatfluanne,
trog. dad':
Ware, tv. = bakkerswaar. Zatttnerf, 1. =
bakwerk, gebak, banket.
Zarriabn, tn. = acrenaabn.
Z3ab, 1. —e&, 23iiber = bad, badplaats; ba&
Stinb mit bem augcbiltten = 't kind met
't badwater uitgieten, het goede met het
kwade wegdoen, overboord werpen; einem
ein ll. (an,, suo)ricbten = iem. jets onaangenaams bezorgen; ba4 23. au&tragen, be3ablen =
jets bezuren; itn Q3abe fein = op een badplaats zijn; in& 23ab reifett = naar een badplaats gaan, de baden gaan gebruiken.
Q3a'bellanjtalt, tv.; :attaug, tn.; :arat, m. =
badilinrichting; -kostuum; -dokter.
Za'bellblener, m.; :frau, W.; :Raft,
=
badliknecht; -vrouw; -gast.
tv.; tn.; Jarrett, m. =
badljbroek (of : zwembroek); -muts; -koets(je).
Za'befur, tv. = badkuur; eine 0. (ge)braucben =
de baden gebruiken.
Za'beillifte, tn.; :mantel, m.; :nteitler, m. =
badlijst (d. lijst van de badgasten); -mantel; -meester (of: -baas).
Za'bentulbe,
= l3abetnanne.
batben, fcbtn. (b.) = baden; ether b. = iem.
in 't bad doen; fic4 i = een bad gebruiken,
baden; fact, Warm b.
een koud, een warm
= in tranen
bad nemen; ficL in Zretnen
baden of wegsmelten.
9Basben, 1. = Baden. litalnuer, Zabensfer,
– = Bader, Badenzer.
nt.
Zatbellorbnung, tn.; :ort, tn.; m. =
badilreglement; -plaats; gelegenheid (d. i.
plaats om te baden, bad).
Za'ber, m. —b, — = badstoofhouder, dorpsbarbier, chirurgijn, heelmeester.
Zaberel, tv. —, —en = badinrichting; baden.
Zai bereffe, tv. = badreis.
Zaiberaefeff, m. = barbiersknecht.
= badllschip,
Za'bellfrbiff, f.; ofrbinautut,
-spons (waschspons).
23abepla13.
eas befterie,
Za'befiftubc, tn.; rtuanne, tv. = badilkamer;
-kuip.
batetnarm = badwarm.

Za'beiltuaffer, f.; z3effe, b3. ; =Pug,
1.= badilwater, -tijd (of : -seizoen); -kamertje;
-goed.

1Rablan', m. —(eA —e; Zabia'ne, tv. —,
—n = steranijs.
= Badensch; ba& Ziabifcbe =het land
van Baden.
‘.13aifei, m. ---& = 9Xu&fcbuttnare.
JJaft! = paf! er ift clans b. = verbouwereerd.
zie Oeffcben.
baffen, fcbtn. (f.) = blaffen.
—n = bagage; janhagel,
Ziagas ge,
.bende
•3aga'nefarren, :town, m. = bagage-, goederewagen.
Zagaterte, tv. —, —n = bagatel, kleinigheid.
, Zanateiritage, 9Saaatell'farte, tn. = kleine
,rechtszaak. bagatell'utiifitg,(: einen b. beban,
befit) = geringschattend, uit de hoogte.
—; liag i germafdiftte, =
kgiatrg er, m.
baggermolen, baggermachine.
,bag igern, fcbtn. (b.) = baggeren.
_—& = hagno.
43a i ntto (spr.: banjo) f.
P.O.! = ha:!

met warme omslagen behandelen.

Zairntitter, = pap-, betmiddel.
Sal n, tn. —, —en = baan, weg, pad; loopbaan (eine& Vaneten); kampplaats, krijt;
spoorweg, spoor; glijbaan, ijsbaan; baan,
breedte (eine& kteibe.&); vlak (eine& Kmboffe&);
zool (eine& tt.ober&); B. brecben = baan breken,
weg banen; ficb brecben = zich een weg
banen, doorbreken; veld winnen: auf bie lB.
bringen = te berde, op het tapijt brengen;
auf ber recbten
fein = op het rechte pad
zijn; er ift nicbt auf ber ricbtigen
= hij raadt
het niet, hij komt er niet; reine
macben=
schoon schip maken.
q3ahn'affiftent, m. = commies.
Zabn'auffeber, nt. = lijnopzichter.
ZaOn'beamter,ft'm. = ambtenaar bij de spoorwegen.
balm'breciteub = baanbrekend.
ZaittfbreMer, m. = baanbreker, pionier.
Zabn'briirte, tn. = viaduct.
batj'nen, fcbtn. (b.) = (einen deg) maken,
banen, openen.
Zahnleger, tn. = baanveger. Zabtfaeleife,
ZaOns ateld, = spoorrails. 9Sainfbiiu&
Men, f. = baanwachtershuisje. Ttetbnibin,
m. = station.
babui bottagernb = station restant. 13abni:
boNbalte, tn. = station (overkapte ruimte).

ZOn'boft‘inftieftor, :borftanb, :borfteber,
m. = stationschef.

Ziabuliirper, m. = lichaam van de spoorbaan.
Zafttfireu3ung, to. = kruising, kruispunt.
spoorlijn. babtelo4
onZatmlinie, tn.
g ebaand.

m. —(e)&, —e = perron

= perronkaartje.
Zatufftefafarte,
ftelafcbaffner, m. = portier. Zabn'ftrecie,
in. = traject, sectie. Zabn'ftiid,f. = baanvak.
= overbrug (van een
Zabit'iiberfiifirung,
spoorlijn).

Zatpfunterfiibruna, tv. = doorgang (ondereen hoogen spoorweg).

Zabni ttirirter, m. = baanwachter.
trein, spoortrein.
Zitainfemg, m.
—n =baar, draagbaar, berrie.
Zatrre, tv.
Zabereffit, 1. = baarrecht.
Zabri tutt, f. = baarkleed, lijklaken.
u. Oiibmitter.
iv. —, —en = baai, zeeboezem, inham,
bocht.
Zallainebtrae, f. = Baikalgebergte.
Zailalfee, m. = Baikalmeer.
Zaisram, zie IBeiram.
—e& = grof tout, baaizout.
Zat'fat3,
Zalfer' (spr.: bézee) 1.
= kus; (fijn
gebak) baiser, meringe.
Zairfe (spr.: besse) tv. — = baisse ; auf ehte,
fpefufieren a la baisse speculeeren.
auf bie
—& = baissier,
Zaiffier' (spr.: bes-jee) nt.
wie a la baisse speculeert.
Zajabe're,
—,
= bajadere, Indische
danseres.
53akt3'313., m.
—d = paljas, hansworst.
–e = bajonet.
Zajonetr, f.
Zajonett'ferbtett, 1. = bajonetschermen.

titarrijod, zie Ziaotu.
baak, boei, .ankerboei,
a'1e, tv.
ton; bakenstok, jalon.
m. ---&, — = stok (be& Scbtifmeifter&).
Zaleuaelb, 1. = baakgeld, bakengeld, tonnegeld. Zalenutelfter, tn. = bakenweester.
;ton, boei,
43aleutounej

Zatratanreat.

Zaffalaurear, —(e0 = baccalaureaat (een
akademische graad).
..rei
baccalaureus.
Zafiatau're0,
= baccarat.
Zatiarat', j.
—n = bacterie.
Zafte'rte, tn.
= bacteriologie.
Zaftertotogie', tv.
— =balalaika, (Russ.) titer.
Zatataila, tv.
Zatancieri (spr.: balasiee),
=
balans (an Olaftinen).

batancle'ren, ittv. (b.) = balanceeren.
= balanceerstok.
Zatancieeftanne,
—n = zeeeikel, zeepok.
Zala'ne, tn.
Zatbier', zie Oarbier.
batb gauw, spoedig; weldra, binnen kort;
gauw, gemakkelijk, licht; bijna, haast; mijg,
rid* b. of fo b. at?, (tvie) rii tidj = zoo spoedig mogelijk;
barauf = kort daarop; bad
gefagt = dat is gemakkelijk (gauw)
ift
gezegd; idj biitte getan = ik had het
haast gedaan; idj bate b. ma?, gefagt = ik
had haast wat gezegd; b...., b. = nu eens...,
dan weer.
Zatbarblif, m. —(eA — e = baldakijn, draag-,
troonhemel, katafalk.
= binnen kort.
tv.: in
bat'big = spoedig; bath* Oefferung = spoedige beterschap; auf Datbige8 Sieberfeben =
tot straks, tot ziens. batlyinft = ten spoedigste, zoo spoedig mogelijk.
batbatihrtittit = iniigtitft bath: zoo spoedig,
zoo snel mogelijk.
Zatbr, zie Q3atbitr.
Zat'brian, tn. —(e) = valeriaan.
= Boudewijn.
93-at'buitt,
Zat'bur, in. = Balder.

Zatea'ren, Q3atea'rtfcije ainfetn, let.
Balearen.

Zatn, m. N4fge = balg, huid, bast; peul
(Von Grbien); ledepop; blaasbalg; kleine schavuit, kwajongen, snaak, schalk, bengel; er
linbert ben 93afg unb bebat ben Staff =
verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
batgen WO, feint,. (b.) = vechten, plukharen,
stoeien, bakkeleien.
13argenarnt, in. = arm van den blaasbalg.
Zargenfcbttienget, m. = zwengel van den
blaasbalg.
13egentreter, m. = orgeltrapper.
— = vechtersbaas, voorvechter, ruziemaker.
2atgerei', iv. —, —en = vechtpartij, kloppartij.
Zata'treter, zie Q3atgentreter.
Zatifre, zie Oa frif te.
= Balkan.
Zatlan,
— = balkje.
Ziitrdiett, f.
Zatlett, tn. — = balk, rib; balans; ba8
Gaffer bat feine 93. = de golven zijn niet to
vertrouwen; einen Spfitter im %uge bed
tat=
ften feben unb nitt ben B. hn eigenen een
splinter in het oog van zijn naaste zien en
niet den balk in zijn eigen oog.
tv. = balkilband
Zati fen11banb, 1,,
(of: -sleutel); -zolder.
tn.
=
kelder
met
balken.
Zatlentelfer,
=
ZatlettIlfokst, in.; :Inge, iv.; :frliteufe,
balk II kop ; -laag ; -slu is.
Zarienträger, m. = stutbalk, draagbalk.
liallentvaae, tv. = unster, weeghaak.
f. = balkllwijdte;
13efettlitueite, iv.;
-werk.
u. —e = balkon.
Zation', m.
Zation'llfenfter, f., :Aintmer,1.2C. = balkon IIraam, kamer enz.
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m. —(e)l;, l8afle = bal, kaatsbal, kogel,
bol; bal (danspartij); fpiefen = met den
hal spelen, ballen.
—n = ballade.
13a1tn'be, iv.
m. = balkostuum, baltoilet.
t3at'taft, m. —(eA —e = ballast; B.
nebmen, auUaben = ballast innemen, lossen.
ZartaftWff, f. = ballastschuit.
— = balletje, bolletje; pakje,
f.
stukje.
/3ctiteii , iv. —, —en = balije, baljuwschap,
kommandeurschap (van een orde).
staafijzer; draaibeitel.
q3att'eifen, f.
I. batten, fci)ry . (Ii.) = tot een bal maken,
ballen; bie auft = de vuist ballen; bet
Stnee bait fit = de sneeuw pakt.
II. Ztallen, m. — = pak, baal (Gone,
3apier); bal (ber,,anb); knop (eine Begen0;
handvat (eine,?, tobet?.,).
liatlenbInber, m. = verpakker, emballeur.

13atlen ll frintur, Jtoct, m.; : Waren, V.=
pakiltouw; -stok; -goederen.

bartenbnife = bij balen.
Zati fen3inn, f. = tin in rollen.
—(e)8, —e = ballet.
Zalietts,
Zaltet'bictiter, en. = balletdichter, choreograaf.
iSattett'uteliter, :tattier, M. 2C. = balletmeester, -danser enz.

Zattleft, = groot bal.
baltlarmig = bal-, bolvormig.
Zall'aaft, m. = gast, genoodigde (op een bal).
13atiltatO, 1. = kaatsbaan ; danshuis, danszaal.
battbornifie'ren, ftiv. (l.) = verknoeien door
zoogenaamd verbeteren.
—n = ballista, (slinger- of
werptuig).
— = ballistiek (leer
van de banen van weggeslingerde lichamen).
= palet, kaatsplankje.
13aItleffe,
Q3aft'iteib, 1.= balkleed. batt'vniiffig geffeibet
= in balkostuum. Zatti meifter, m. = kaatsmeester; balletmeester.
—,4 = ballon.
talon', m.
= hooge zijden pet.
Zattotnniitle,
= baal, pak.
Zattot' (spr.: baloo),
—n = ballottage.
Zaitota'ne, iv.
fcbiv.
(b.)
=
ballotteeren.
baltotie'ren,
Ziatt'faat, m. = balzaal.
palet, kaatsplankje.
Ziallifcbteget, m.
f. = balspel, kaatsspel.
13011'th-1:tette, iv. = baltoilet.
—n = balneografie,
Zatiteoarakibie', iv.
beschrijving van baden. Zatneologie', iv. —,
----0 = balneologie, leer van de baden.
=balneotherapie, (leer van
neotberaPle,
de) genezing door baden.
Zarfant, m. —(e0, —e = balsem, geur.
13aUfmatatifef, tn. = wonderappel.
13atiftnnalaunt, tn.; zbuft, m.; :403, 1.2c. =
-geur; -hout enz.
balsem II
(b.) = balsemen, zalven.
Datfatitte'ren,
—n = balsamien, balsemijn.
130m:1W-tie,
batfa'ntifet) = welriekend, balsemiek.
Zatjant'lltraut, I.; :at, f-; ,onooet, =
balsem kruid ; -olie ; -populier (of: tacamacaboom).
Zat'tbafar, m. = Balthazar.
bartiftt = Baltisch; bal Ttaftifcbe Vileer = de
Baltische zee.
—, —it = balustrade.
Zatuftra'be,
= paring, paartijd
m.
Zat3, tv. —;
(ber Kuerbtibner).
barptt, ftiv. (b.) = ritsig zijn, paren.
—n =
Zambocciasbe (spr. botsjade),

13allifte,
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caricatuur, bambocciade; draad- of ledepop.

Ttant'bu, m. — u...buff0, — u. ..buffe =
bamboe.

Zattt'buftobr, f. = bamboes, bamboesriet.
ZanebuNuffer, m. = bamboesuiker, rietsuiker.

Z3am'ntet, tn. —, —n = hanger (an Cbrringen,
Ilbrretten u. d.); Z., m. — = vrees, bangigheid.
bantInetn, fcbin. (b.) = bungelen, bengelen.
ZatnO, m. —0, —e = zadelkussen, gevuld
zadel.
bantlen, fcbtn. (b.) = uitkloppen, uitstoffen;
(leer) touwen.
Zan, m, —(e) g , —e = (Hong.) ban, banus,
landvoogd.
banal' = banaal, alledaagsch, onbeteekenend.
3ana'ne, W. —, —rt = banaan.
Ziana'nenbaunt, tn. = banaan(boom).
Zanat', f. —(e0, —e = banaat, gebied van
een banus.
Zanaujentum, f. = 't beunhazedom.
Ttanaufte', tn. —, —n = banausie: werkmansachtige beoefening van een kunst of wetenschap, beunhazerij.
banan'fifii) = banausisch, onedel, laag, gewoon.
Zan'co, zie 93anfo.
I. Zanb, m. —e(0, 93dnbe = band, (boek)deel;
band (ein0 93ucb0).
II. Zattb, f. —eM, Oiinber = lint, band (an
nteibern, aii ffern, Cibern); koord; verband.
III. Zanb, f. — (e)d, —e = band, knoop; kluister,
boei; hie 8anbe bet areunbid) a ft, bee, 93tut0 =
de banden der vriendschap, des bleeds; in
8anbe fobtagen .-,-.-. in boeien slaan; and alanb
unb 93. foramen = uitgelateu, buitensporig
worden, uit den band springen.
3anb'ar4at, m. = onyxagaat.
lianb'aber, in. = pees.
Zattba'ac (spr.: .. aazje) tn. —, --tt = verband, bandage.
Zanba'nenntadier, tn.; Zattbaniff, m. —en,
—en = verbandmaker, breukbandemaker,
bandagist.
banb'ii1nfic4 = band- of lintvormig. 3anb':
alabafter, m.= gestreept albast. banb'artig
= bandvormig; bandachtig, vezelig, dradig.
Ziittb'djett, f. — g , — = bandje, lintje; (boek)deeltje.
lian'be, to. —, —n = bende, troep, band
(am 93Marb); strook.
litattlYelfen, f. = bandijzer.
Zatebet, zie 93enbet.
Zanbetter', 1. —e(d), —e = bandelier, schouderriem, koppel.
bansbereic4 = veel (boek)deelen bevattende,
rijk aan banden.
Ziiniberfrant, m. = linterommel; linthandel.
Ziin'bertramer, nt. = linthandelaar.
ban'bern, fcbtn. (b.) = (Zaacb, einen Stoff) tot
banden, reepen, strooken maken.
Zanb'fabrif, tn. = lintfabriek.
13 artblif lt, m. = lintvisch.
banbltinnia = band-, lintvormig.
Zanb'banbet, m. = band-, linthandel.
13aub'biinbier, m. = lintkoopman.
Zanb'bo13, 1. = band- of hoepelhout.
bansbigen, fcbtu. (b.) = (an initb0 tier) ternmen, gedwee maken; (feine 2eibenfcbaften)
beteugelen, betoomen, bedwingen, overwinnen.
Ziin'biger, nt. —d, — = temmer.
&in'bigung, to. —, —en = temming enz.,
vgl. biinbigen.
banbie'ren, fcbtu. (b.). = op den band spelen.

lianffiliale.

3anbit', m. —en, — en = bandiet, straatroover.
Zanb'matter, m. = band-, lintmaker.
titanblnarntor, in. = gestreept marmer.
Zanblnak f. = maatband.
Zanbinaaet, m. = houten pen, bout.
Zanb'reif, m. = hoepel.
Zanb'rofe, tn. = roos van lint, rozet.
Zanb'fcbtelfe, to. = strik. litanbltein, m. =
gestreepte steen. 8anb' ftreif, m. = strook,
reep van lint. lituth iftilit, I. = bindstuk.
Za-nb'f-tufg, m. = getouw van een lintwever.
Zanb'treffe, tn. = galon, tres.
Zanb'lltuare, tn.; :iveber, m.; =Wider, m.,
:Inurnt, m. = lintllwaar (garen en band);
-wever; -werker (-wever); -worm.
bang(e) (banger u. banger, bangft u. bdngft)
= bang, angstig, ongerust; beangstigend, verontrustend; nor einem b. fein = bang voor
iem. zijn, iem. vreezen; einem ob. einen b.
macben = iem. bang maken; b. =Men gift
nicbt = ik laat me niet bang maken; icb bin
b. ob. mit ift b. = ik ben bang; 0 ift mir
angit unb b. = ik ben erg bang; 0 ift mir b.
um itjn = ik ben bang voor hem, ongerust
om hem; bange Sebniucbt = angstig verlangen.
ban'aen, Tmin. (.): e bangt mir = ik ben bang.
Zalfgert, zie 0 o nge rt.
Zan'aigfeit tn. —, —en = bangheid, angst.
battglitt = bangachtig, vreesachtig, angstig;
verontrustend, hachelijk.
[banglant = angstig, bang.]
I. Zanr, tn. —, Ziiinfe= bank, zitbank, zandbank ; bor teeren 93dnren fOeten =voor stoelen
en banken spelen; icb babe mit ibm bie93tinfe
bee, OnmnafiuttO gebriicft = ik heb met hem
op de bank van 't gymnasium gezeten; burcb
bie 93. = door de bank, over 'talgemeen, in
den regel; auf bie Lange 93. faieben = op de
lange baan schuiven; geiftticbe, tnettlicbe 93. =
geestelijke, wereldlijke orde.
II. pant, W. —, —en = (geld)bank; bie son:
boner 93.= de bank van London; t8. batten=
de bank houden; tPetb in bie 18. legen = geld
op de bank plaatsen; bie 93. ftnengen = de
bank laten springen.
Zantlagio, f.; =attic, tn.; :aniveifuna (ob.:
:biliett, f.), tn.; :brurb, m.=bankilagio; -aandeel; -biljet; -breuk.
bant'briirkin = bankroet, bankbreukig.
Ziitti'dyit, f. —b, — = bankje.
Zatti'elfen, I. = klem, haak.
Zanf'bireitor, m. = directeur van de bank.
Ziin'relaefang, tn.= kermisdeun, straatdeun.
93iinleffiinger, m. = straat-, liedjes-, y olkszanger.
I. banf(e)rott' = bankroet, insolvent, failliet;
b. tnerben = bankroet gaan.
II. Zanf(e)rott', m. —(e)b, —e = bankbreuk,
bankroet, faillissement; betriigerifcber, frau,
butiffer 93. = bedriegelijke bankbreuk, frauduleus bankroet; 93. macben = failleeren.
bani(e)rottie'ren, fcbtu. (b.) = bankroet slaan
of gaan, failleeren.
Zanf(e)rottie'rer, nt. —,?,, — = bankroetier.
tian'tert, m. —b, —e = bastaard, natuurlijk
kind.
tianfett', I. —(e)b, —e = banket, feestgelag,
festijn.
Zantate, tn. —, —n = banket, verhoogd
voetpad.
baniettie'ren, fcbtn. (b.) = banketteeren.
Zanilitiale, in. = bijbank.
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3attf'aefc4iift, = bankierszaak.
Zarbarene, en. — n, —n inwoner van de Barbarijsche staten, Barbaresk.
= bankhouder, bankier.
Zauffialter, nt. —
Zantf batt, = bank.
ZarbarWrettftaaten, V. = Barbarije.
bankeigenaar.
liattrfierr, m.
barba'rifch = barbaarsch, wreed, wreedaardig,
bankschaaf.
ruw. ZarbetrWutu, tn. —, .. men = barbaZanisbobei, m.
risme, fout tegen het taaleigen.
—&=bankier.
Zanfter' (spr.: bankjee),
Barbara, Barbertje.
Zattrfnlittat, = bankkapitaal.
Ziirb'Men, f.
—tt = barbeel, baardvisch.
Zannneffer, f. = bankmes, vleeschmes, Zar'be, tro.
kaasmes, hakmes.
bar'beif0/1= kribbig, kregel, kijfachtig, nijdig.
kribbigheid enz.
—
Zaurttote, tn. = banknoot, -biljet.
Ziirf beifOgreit,
= banco.
Zan'fcl, T.
93tirbcben.
pandbrief, obligatie. Zarbier', m.
—e = barbier, kapper.
Zanrobligation,
= bankreglement.
Ttattrorbnutto,
iarbier ibecten, 1. = scheerbekken.
Zanfrotti :c., zie 93anterott ze.
barbiefren, icf)M. (b.) = barbieren, scheren;
banknoot, -biljet.
einen fiber ben 2Ciffet b. = iem. beetnemen.
Zattfjefleitt, m.
bank 11 wezen ; Zarbier'llnefitife (ob. : gefelfe), m.; =ftube,
/3a-0'111-y 0ot, f.; =Atha, m.
-bewijs (of: -foot, -billet).

Zattn, m. —(e0 = ban (vooral: kerkban),
verbanning ; betoovering, toovermacht ; rechtsgebied, rechtsban, jurisdictie.
Zattn'ilbrurk m.; =brief, m. (ob. :butte, m.) =
banlibreuk; -brief (of: excommunicatiebul).
ban'nen, fcbto. (b.) = bannen, verbannen, uitwijzen; uitbannen, excommunieeren; (biile
(kilter) bannen, bezweren; (0eifter) oproepen ;
betooveren, boeien, binden.
— = banier, vaandel, veld1.
teeken.
Zatt'ner4err, m. = baanderheer, baanrots.
Zani ttertrager, tn. = banierdrager.
banvloek.
i.iatufflucb, m.
rechtsgebied, jurisdictie.
Zattn'tneile,
banbliksem.
Zattn'ftrafg, m.
tianquet', zie Oanfett.
lianquier' :c., zie Oanfier 2c.
—n
(Noordd.) schuur.
Zattife tn.
banifen, loblv. (b.) = binnenbrengen, opschuren, opstapelen (bie (arben).
ZaittiO, m. zie lb a n.
ZaPtWntiO, m. — baptismus, doop.
baptist, wederdooper.
tiff, m. —en, —en
.. Tien = doophuis,
Zatitifteriuut, f.
doopkapel.
I. bar = naakt; zuiver, klinkklaar (barer Unfinn)
baar, kontant (bare, Gelb); b. (be)3ablen =
kontant betalen; ben 3etrag einfenben =
het bedrag in specie overmaken; gegen b. =
a kontant; etlo. fiir bare Tliinae nebmen =
sets voor goede munt aannemen ; offer re(n)
b. = van alle eer ontbloot.
IL tear, m.
—e = lied.]
= bar, tapperij.
III. 3ar,
—,
m. —en, —en = beer (dier en sterrebeeld); schuld; ram, stormblok, heiblok; einen
anbinben = een beer (schuld) maken;
einem einen sBilrett aufbinben iem. wat op
de mouw spelden; ben wren treiben koppelen.
—n = barak, tent; (voor
Zaracife, no.
arbeiders ook:) keet.
Zaraci fettlager, 1. = tentkamp.
= wareruiling, wareZaratr, m.
omzetting, barat.
Zaratterie', —, schelmerij : beschadiging of vervalsching v. d. waren door schipper of equipage.
Zarratrbanbet, nt. = ruilhandel.
barrattie'ren, fd)lro. (b.) = baratteeren, ruilhandel drijven.
1. = Barbados.
Zarbar', nt. u —en, —en barbaar;
onmensch. Zarbarei', tn. —, —en = barbaarschheid, wreedheid,ruwheid, — Barbarije.

= barbiers- of kappers bediende ; -winkel.
= scheerbekken.
Zarbierf frijiiffet,
Zarbier'3eug, f. = scheergerei, -gereedschap.
— = Barcelonier.
Zarcefo'nier, m.
barcelofnifor) = Barcelonisch.
—(e)i;, —e = bombazijn.
tiarci)eut',
Zard)entf lueber, m. = bombazijnwever.
barbau,V! = pardoes ! plof!
bard(e). [Zarbier, T.
Zarfbe, m. —n, —n
—e = bardelied, krijgslied.]

Zaref ge (spr.: bareezje), —

Zare'ne,

—n = barêge.
beerachtig.
bii'rettartig
= buldog, bulleZa'rettbeifier, nt.
bijter; (rig) beer, nijdigaard.
13ii'renPfang, m.; =filt)rer, tn.; :-. grube,
=bore Iljacht; -leider; -kuil.
bit'renbaft = beerachtig. Za'rettbatl, tn. =
= berehuid;
berejacht. lia'renbaut,
auf bee
liegen = den luiaard uithangen.
luiaard, leeg—
Zii'rett4iittter, m.
looper.
Za'rettbetle litafrettianb, tn.= berejacht.
Za'reurfau, tu. ob. m. bereklauw (acanthus).
beerenntaf;ig = lomp als een beer; baren=
utniger ,f)unger = honger als een wolf.
n).; 4raube, tn.;
=3tvittrier, m. bere muts; -klauw (of : -poot);
-druif; -hok.
Zarett, —(e0, —e = baret.
Zarifroft, nt. = open vorst (voordat er sneeuw
ligt).
barjuf; = barrevoets.
m.
Zarifilfgrutkinci), m.
—e4, —e = barrevoeter, Franciscaner monnik.
= met bloote voeten, barrevoet's.
Zar'filfge, f. = Blootvoetje.
Zar'ne1D, = contant geld.
blootshoofds.
bar'baupt, bart battOtig
—e = bariton.
Za'ritott, m.
Zaritoniff, nt. —en, —en = bariton(zanger),
die de baritonpartij zingt.
—, —en = bark.
Zarf,
—n = barcarolle, gondellied.
Zarfaro tte,
--tt = barkas.
Zarfaffe,
Zarlauf, m. = koop a kontant.
9S/trle, ty .
—rt
bootje, schuit.
tiarlapp, m. —(e)e, wolfsklauw, slangemos.
Ziir'fatu4, tn. = wilde knoflook.
tiiiritue, tn. — = gist.
barntine3ig = barmhartig, liefdadig, medelijdend; bartuber3ige Orilber, Srbineftern =
liefdebroeders, -zusters.
barmhartigheid, liefliarntber'3infeit,
da digheid.
—(eA —e = krib.]
('tarn,

barod.
barocr = barok, wonderlijk, grillig.
ZaroctItit, m. = barokstijl.
— = barometer.
Zaronteler, m. u. f.
baron', m. —(eA —e = baron. Zaronerfe,
—n; Zaroltitt, tv. —, —nett = barones.

Za'rottet, m. -- g , —s = baronet. Zarottie,
iv. —, —n = baronie.
ZaroffoW, 1. — (e) g , — e =baroscoop, luchtweger.
Ziir'Ofeife, iv. = brompijp (einer erget).
—n = baar, staaf; balie,
Zar're, tn.
rechtbank.
Zarrean' (spr.: barroo), f. --g = balie; im
= bij de Weener balie.
QBiener
Zar'ren, in. — g , — = sluitboom, boom, slagboom; kam (einer 2iotine); brug (attm Zurnen).
Zarrie're (spr.: barriêere), tv.
—n =
barriere; sluit-, slagboom.
Zarrifasbe iv. —, —n = barrikade.
barritabie'ren, fcbtv. (b.) = barrikadeeren.
I. Zarfrit, m. —eg , —e u. Otirfcbe = baars.
II. barfrb = barseh, norsch, ruw; einen b. an=
fabren = iem. toesnauwen.
Zar'frOaft, tv. —, —en = kontant geld, gereed
geld.
— = barschheid, norschheid.
ZarfciYheit
= zending in geld.
Zarjettbung,
*kart, m. 3tirte = baard (in alle bet.);
einem um ben 0. geben = om iem. heen
draaien, iem. flikflooien; ficb um be g Raiferg
ianfen = om 's keizers baard twisten.
93art'becten, = scheerbekken.
Ziirt'Men, 1. = baardje.
walvischbaard; breede
Zarle, iv.
—n
bijl.
barleitt, fcbtv. (lj.) = (het laken) voor de eerste
maal scheren.
= baarddraden, baardvezels
Zart'fiiben,
(ber
Zartifif4), m. = baardvisch.
Zart'fferOte, tn. = baardvlecht, -schurft.
Zar'tftet, m. = Bartel, Bart, Bartholomeus;
zie ook 9,)1 o 1 t.
Zartitolontiiu, m. = Bartholomeus.
= baardig, gebaard.
baardschrapper.
Zarti tratwr, m.
Zart'llipprben, f. = lel.
bart'io = baardeloos, ongebaard.
Zartsittoo, f. = baardmos.
Zart'nette, iv. = duizendschoon.
Zart'fsterer, m. = baardscheerder, barbier.
Zartifeife, tn. = scheerzeep.
Zartituiciffe, to. = baardzalf.
—n = kales, barouche.
3arnt'fr4e, tv.
— = barymetrie, meetkunst
Zartintetrie',
van de luchtzwaarte.
m. —(e)& = baryt, barytaarde, zwaarspaath.
Za'rntott, in., zie Bariton.
Za'rtiunt, 1. — g = barium.
Zar'3ablung, tv. = betaling a kontant, in
kontanten.
[tai, m. —e g , —e = baas].
Zafatt', m. —(e) g , —e bazalt. Zafattleffett,
m. = bazaltrots. bafait'fbrntig = bazaltvormig. Zafait'fitute, to. = bazaltzuil.
—(e)g, —e = voetstuk, hazeZafantent',
ment, grondslag.
Zafattit', m. —(e)g , —e = bazaniet, toetssteen.
ZiWtten, f. = nichtje.
I. Zasfe, to.
—n = nicht; ate
= oude
tante.
it = haze (in de scheikunde),
II. Za'fe, to. —
bazis.
f. = Bazel. baletifeij = Bazelsch.
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bafie'rett,

fcW1). (lj.) =

bazeeren, steunen,

gronden.

in. —,

Zafillenfraut,

Muni, f. — g = bazilicum.
.. fen
Zafi'lifa, iv.

bazilika, groote
zaal, hoofdkerk.
m. — en, — en = bazilisk, koningshagedis; draak.
ZaftiWtenblitt, m. = baziliskeblik.
Oaf en bazis, grondslag; baze.
Via' fib, to.
bazisch.
ba'fifett
Zane, tit. —it, —n = Bask.
b/O'fifeh = Baskisch.
—n = baskule.
Zaairte, iv.
Zarefier (spr.: bareeljen, f.
—g
basrelief.
[Oaf? = beter, verder; zeer].
Zak m. ..ffe g , Oaffe bas (zanger en stem).
Zarfa m. — g , — g = pasja, pacha, bassa.
ZatrbiCifer, m. = fagottist.
basbrommer, bromZafrbrunttner, m.
register (van een orgel).
—e
= kleine contra-bas.
Zaffett', m. —(e)g ,
bassetspel.
Zaffett'fpief, f.
Zafrueine, tv. = bas-, knieviool, violoncel.
Zakttortt, = baspijp, fagot.
Zaffini (spr.: bassi!), 1. — g , -- g = Bassin,
bekken.
Zaffift', m. —en, —en = bassist.
ZaffIllaute,
=4)feife, to. = basilluit (of:
theorbe); -pijp (of: fagot).
Zaffon' (spr.: basso), m. -- g, — g = basson,
baspijp.
ZaWIlfaite, iv.; qiinger, m.; Jittiiffet, m.;
Jtintnte, to. = basilsnaar; -zanger; -sleutel;
-stem.
—e u. Oafte = bast, schors;
Zaft, m.
bast (een soort zijde); wrijfplek.
balta! = basta!
Zaft'arb, m. —(e) g , —e = bastaard, (van dieren
en planten) basterd.
Zaffarbart, tn. = bastaardsoort. Zaft'arb=
gefrOtecbt, f = bastaardras, -geslacht.
Zaft'arbfcbaft, tv. = bastaardij.
Zaffbetfe, iv. = bastdeken.
—n = basta
StartenNiet).
Zai fte, tv.
Z3aftei', to. —, —en = bastion, bolwerk.
Zaftetei', tv. —, —en = knutselarij, knoeierij.
balteln, fobiro. (b.) = peuteren, knoeien, knutselen.
balten = van bast.
Zaltian, m. = Bastiaan.
taftit'te (spr. bastielje), iv. — = Bastille.
Zaftiolf, —, —en; Z., m. —(e0, —e =
bastion, bolwerk. baftionterf = gebastioneerd.
Zaffling, m. — g , —e = zaailing (hennep).
—, —n = bastonnade, stokZaftona'be,
slagestraf (vooral op de voetzolen).
Zafffeibe, tv. = bast (een soort zijde).
Zataillotf, f. —(e)g , —e = bataillon.
—n
pataat, aardappel.
Zatale, iv.
Zata'biett, 1. = Batavie. Zata'bier, m. —g,
— = Batavier. bata'bifr4 = Bataafsch.
Zatbotneler, m. u. f. — g , — =bathometer,
dieptemeter.
Zifting Ic., zie 93eting 2c.
Zatift', m. —(e) g , —e = batist. batillen =
batisten. Zatiftly eber, m. = batistfabrikant.
Zatradjonttpmarl)le', to. — = batrachomyomachie: de kikvorschen- en muizenkrijg.
batten: batt' gfo fcbabt',g nig = baat
't niet, 't schaadt ook niet.
Z3atterie', in. —, —it = batterij.

Zatterieftcin.

Zatterieftein, m. = vuurvaste steen.
= vuur worst, groote
Zatterletuurft,
vuurpijl.

— = batzen (Zwitsersche
Zat'3en,
= hij heeft centen.
kleine munt); er f)at
bat'341, zie 13a ig.
Zan, tn. —(e) g , —e (voor in aanbouw zijnde
bouw;
of pas gebouwde werken) Wtatetett
bebouwing, gebouw; hol (eine g auctfe u. a.);
er fommt nictt au g bem beraug = hij zit
altijd maar thuis; auf ben Q. geben = naar
't werk gaan; auf ben fommen = tut dwangarbeid veroordeeld worden.
Zinu'afabemie, tv. = bouwkundige school.
Zateatnt, = bureau van de bouwcommissie.
13au'anfcbtaa, m. = bestek, plan.
= bouworde, stijl.
Bau'art,
au'auffeber, nt. = opzichter over het bouwen.
Zau'beftiffener, m.=leerling-architect. Zan,:
befirbtigung, tv. = inspectie van de gebouwen.
Baudj, nt. —(e)4, idudje = buik, pens; ein
fauter = een luibuis; ficb ben 0. batten
bor 2acben = zijn buik vasthouden van 't
lachen.
= buikband.
Zaurbs bittbe,
= onderbuiksbreuk.
Zaurb'brurb,
Zautirbiener, m. = buikdienaar, lekkerbek.
titaudw, zie lleudje.
1. ; =fettentiiinbung, to.; :finne
Zatteir
= buik ll vlies ; -vlies(ob. :ftoffe), im ; :flak
ontsteking; -yin; -loop (of: -vloed).
bauctrfarntla = buikvormig.
audj'll grimmen, T.; qlurt, m.; ; to. =
buik Ilpijn (of: -kramp); -riem (of: -gordel);
-holte.
= buikig.
baultia,
Zaticir fiteitien, f. ; :frantpf, m. = buiklipijn
(of: -kramp); -kramp (of: -koliek).
baudrtin0 = op den (zijn) buik.
ZautirlIrebner, m.; :rienten, m.; :fcbutem
In. = buik lispreker, -riem; -pijn.
alvleeschllZaucifftwirbetil, m.,
sap; -klier.
Ziaucbltirb, m. = punctuur. Zaurblibel, f. =
buikkwaal. Zatt'cbutta, tv. — = uitpuiling,
ronding. Zaurblueb, 1. = buikpijn.
—n = baude (hooggelegen
3au'be,
alleenstaand huis in 't Reuzegebergte).
m.
= directeur van openbare
Zau'bireftor,
werken, van gemeentewerken.
bau'en, (b.) = bouwen, maken, samenstellen, oprichten ; (einen Qeg, eine eifenbabn)
aanleggen ; (ein Oergtverf) ontginnen; (ba g aetb)
bebouwen; ((etreibe) verbouwen; auf anb
= op zand bouwen (eig. en fig.); auf einen
= op iem. bouwen, rekenen.
boer, landI. Zanier,
—n ob. — g , —n
man, kinkel, lomperd; (let SrtacOfpief) pion.
—b,
—
=
(vogel)kooi.
Zau'er, m. (u. 1.)
; :brot, f. = boere werk ;
Zau'ern arbeit,
-brood.
= bouwgrond, bouwland.
Zau'erbe,
—, —nen = boerin.
bate(e)rifcb, biiu'ertirb = landelijk, boersch,
lomp, onbehouwen.
bdu'ertict) = van de boeren, landelijk, boeren
(bifuerticber Mgeorbneter, bduerlicbe 2aften).
Zani ernbirne, tv. = boeredeern, -meid.
Zau'ernfiinaer, m. = bedrieger, kwartjesvinder. Zau'ernfiebter, m. = vedelaar, speelman. Zau'erttfron(e), tv. = heeredienst.
eau'ernllgut, 1.; :bof, tn. = boerejlerf (of:
-bezitting); -hoe ve

(of: -hofstede, -plaats, -erf).
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Zau'ern II jade, in.; :fittet, m.;
nt. =
boere Il Buis; -kiel ; -kinkel.
Zau'ernilfrbaft, tv.; :fcbettle, iv. = boerellgemeente (of: -stand); -herberg.
Zau'ern II fent m.; :ftanb, m. ; :tattiel (:tram:
pet), m.; :bolt 1. = boereirmosterd (of
scheef bloem ; taschkers) ; -stand ; -lummel (of:
-kinkel); -yolk.

/3au'ertgoefett, f. = boerderij, landbouwende
stand.

Zau'ernivirtfrbaft, iv. = landhuishoudkunde.
Zau'ermantt, tn. —(e) g , .. leute = boer,
buitenman.

Zausfacb, f. = bouwvak. baulabig = bebouwbaar. baulaitig bouwvallig, op instorten staande. = bouwvalligheid. bauleft = stevig gebouwd, solide.
Zatt'flucbt, = rooilijn. Q3au'fubre', =
aanvoer van bouwmaterialen. Zauliibrer,
m. = leider van het bouwwerk.
= dwangarbeider.
.13au'aefangetter,
Ziau'aetiittbe, f. = bouwterrem.
stelling,
steiger.
=
Q3au'aertift,
= bouwgrond, bouwterrein.
Zau'arunb,
Zau'berr, m. = bouwheer, bouwondernemer.
Zictu'bof, m. = werf, timmerwerf.
Zatt'boti, 1. = timmerhout.
*late taften, m. ; :toften, V.; :fun% iv.;
= bouwll Boos; -kosten ; -kunst ; -land.
zie 93eithaup t.
Zaulebuttg,
op den bouw betrekking hebbend,
battlici)
architectonisch; goed onderhouden.
Znu'firtfeit, in. —, —en = gebouw; goede staat.
Zauluft, iv. = bouwlust.
Zaunt, m. —(e)4, Mume = boom (Wang,
eineg cf)litten g , eineg eagen, eineg attetg,
Sum ZerfCief3en); er fieljt ben 8alb nor $titt,
men nicbt = hij ziet 't bosch niet door de
boomen ; ein feint nidit auf ben erften <t)ieb
(Streicb) = met een slag valt de boom niet
om; tnie ber R3. fo hie arucb t = de appel valt
niet ver van den stam; atvifcben unb
l8orfe = in de klem, in verlegenheid; el gOt
fiber hie i flume = 't loopt de spuigaten uit.
balm' iibntirb = als een boom. Zamn'allee,
= boomelaan. Zautn'anteife,
=
boommier. Zaum'anner, m. = met boomen
beplant veld. bautn'artig = boomachtig.
tiau'inateriatiett, V. = bouwmaterialen.
Zaum'baft, nt. = boombast.
= bloesem, het bloeien (ber Odume).
Ziiutterbett, f. —4, — = boompje.
Zaunfelfen, f. = boomkrabber.
bouwmeester, architect.
Zau'ineifter,
--n = hanger, schommel.
Zatentet,
bau'Itteitt, fcbtv. (f).) = bengelen, slingeren,
bungelen; her muf b. = hij moet hangen.
biitt'nten fief), fotpv. (b.) = steigeren, op gaan
staan; in opstand komen; ein tuber (V)eu b. =
een voer hooi met den weesboom vastsjorren.
= kleine duikeend, duikelaar.
Zaunt' cute,
= hoornuil.
Q3aunt'eute,
Zaunt'fatte, = slagkooi, knip. Zanin'farn,
m. = boomvaren. Zaunt'frafi, m. = vuur
(in het hout), bederf.
Zattuffrebel, m. = strooperij.
Zaunt'frofit, tn. = boomkikvorsch.
Zattut'gana, m. = laan.
Zaunts aart, tv. = wilde gans.
Zaunt' II garten, m.; :garbler, m. = boom llgaard, -kweeker.
Zauut'neliinber, f. = latwerk voor leiboomen;
heining van leiboomen.
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m.;
m.,
tn.;
= boomilkrekel, -kruipertje (of:
:berfe,
-hakkertje, pimpelmees); -hars; -haag.
bauttfOor4 = zoo hoog als een boom, boomhoog: baumbober nett = kerel als een boom.
.3aunt'hof, m. --= boomgaard, boomhof.
= cam Zaumletter, m. =
Zaunfrairt,
wijnpers (met boomen). m. =
entwas. Zaumluiten, m. = hooge, pyramidevormige koek, boomkoek.
Zaunetitufer, m. = boomkruipertje.
leiter, in. = boomladder, dubbele ladder,
vouwladder. Zauntlerrty, = boomleeuwerik. battntf ta, = boomloos.
Zaunt'ittaftte, in. = witte maluwe, heemst.
Zaunentarber, m. = boommarter, edelmarter.
Zauntfineffer, f. = snoeimes.
= boom-, olijveolie.
Zauttfiii,
23aunt'4fethi, m. = staak, paal (bij planters).
Zaunt'Oftan3ung, tn. = boomaanplanting.
Zauntliftafter, = entpleister.
Zaunti rinbe, in. = boomschors.
Zaunt'fitere, tn. = tuinschaar.
:jcittuanttn,
3aunt'llfc4tan, m., :fefinte,
boomIlloof (op teekening of schilderij);
m.
-kweekerij; -zwam (of: bladzwam).
4PecOt, m., :jtantnt, m. Zaunt'llfieibe,
boomilzijde, -specht; -stam.
battneftari = zoo dik, zoo sterk als een boom.
Zaum'itocf, :ftuittOf, m. = boomstomp.
Zattnt'ftiict, f. = boomgroep.
Wtaunt itnactO, m. = entwas.
Zauttelvotte, in. = boomwol, katoen.
katoen.
baunftnotten
Zauntivottenljbaunt, m.; :fattrifant,
:fant(nte)t,m.; Otttneret,in.=katoenliboom;
-fabrikant; -fluweel (of:manchester); - spinnerij.
= boom II groei ;
Zaunt'lltuuctO, in.; :3ttc4t,
-teelt (of: -kweekerij).
m.;
Zan'llorbnung, to.; =Wan, m.;
4,0t13C1, = bouwilverordening, -plan (of:
ontwerp, bestek); -terrein (of: timmerwerf);
-politie.
Zau'rat, m. = lid van de bouwcommissie.
zie bauerifcb.
Zaui rit, m. ontwerp, schets van een gebouw.
metselzand.
Zau'janb, m.
Zandltade, zie $au,bacfe.
Zaufch, m. —e gevuld kussen, kussentje, valhoed; hoop, pakje; in 3. unb Own
= bij de roes.
Zaufdriirtnel, m. = pofmouw.
— = groote hamer
m. u. f.
(van mijnwerkers).
baulcOen, fcWv. (f).) = opblazen, opzetten,
opbollen; bol worden.
baulttig = opbollend, opgezet; gezwollen.
Zaufdrfauf, m. = koop bij de roes.
Zaufdyquantunt, zie $aufcbcruantutn.
Zauldiute, in. = bouwkundige school.
Zaultbutt, m. = afbraak, puin.
9Sauje; bau'rett, zie $auf e; battien.
Zaultiitte, tn. = bouwterrein. Zatt'itette,
bouwterrein, perceel bouwgrond.
1. = blok, stuk
m. = bouwstijl.
ruw onbewerkt hout.
Zauf ftuOt, tn. = bouwmanie.
zie 93au].
[93aule,
Zan' unterneimer, m. ; :berftiinbiger, m. =
bouwilondernemer (of: aannemer); -kundige.
Zauf berluatter, m. = inspecteur op het
bouwen. Zau'bogt, m. = opzichter.
tn.; ituert, 1.; =Inejett, 1.; :limit,

beben.

in. = bouwIlwijze, -werk; -wezen (of: openbare werken, bouwvak); -woede (of: -manie).
balm! — born! pats!
Zatti 3ierat, m. = ornament, bouwversiering.
Zau'Onfen, $1. = oprichtersrente.
liau f3tuert, m. = doel van 't bouwen.
Zatia'ria, tn. = Beieren.
Zat), zie 8 a i.
lianabe're, zie Oajabere.
liatfer, in. —n, —n = Beier. Zairern, =
Beieren. bair(e)rifr4
Beiersch.
q3ationett', zie l3ajonett.
1123ari , in. —(e0, —e = bazar, verkooplokaal.
m.
..iiffen = bacil.
= Qieinbe.
Z.
= 3anco.
23b. = 3anb.
=bdellium, een soort gum.
Zbetlitant, f.
beatefirOtigen, (etm.) = op het oog
hebben, beoogen, bedoelen, plan hebben tot,
van plan zijn.
beacirten, fdpo. (b.) (etin.) = letten op, acht
geven, acht slaan op, in aanmerking nemen;
nota nemen van; behartigen.
opmerkenswaardig, beharbeartf tenc4tuert
tigenswaardig.
Yu.= waarneming,
behartiging, aanmerking.
beat tern, febro. (t.) = bebouwen.
Zeantler, eant'teter = beambte, ambtenaar. ZeanftentjerriAaft, Iv. = bureaucratie. beatntitirbe 2orpeorbnettjeit = bureaucratische meerderheid.
ticiingltiactt, fcfpro. (b.) = verontrusten, bang
maken, ongerust maken.
tican'fprurbett, fcbin. (b. = aanspraak maken
op, eischen; in beslag nemen.
tleatti rtanben, fcketu. (b.) (etin.) yerdagen;
zich verzetten tegen, bezwaar hebben tegen,
protesteeren tegen, verhinderen; (Garen) afkeuren, aanhouden.
bean'tragett, fcfnu. (b.) = voorstellen; verzoeken.
beannuarten, fcbtn. (b.) = beantwoorden.
Zeattftvortutta, m. —, —en beantwoording,
antwoord; in Z'Ore?, Scbreiheith = in antwoord
op Uw schrijven.
Zeant'InortunOjciireiben, 1. antwoord.
bear'beiten, ToWn.(0.)=bewerken, bebouwen;
bearbeiden; (einen) zoeken to winnen, bewerken.
beariftuoillten, fcbin. (b.) = verdenken, argwaan hebben tegen, argwanen.
Zeatifitation', m —, —en = beatificatie,
zaligspreking.
Zeatrrce, Zea'trig, in. = Beatrix.
toezicht uitoefenen
beauffichtinett, f(t)in. (b.)
op, bewaken, surveilleeren, controleeren.
Deauftragen, jcbtn. (f.) = (einen mit etin.)
belasten; (iem. iets) opdragen.
Zeauftragter = lasthebber.
belonken.
beau'aeltt, fcbin. (b.)
ibeau'aenjdjetninen, fctjm. (b.) = in oogenschouw nemen, bezichtigen.
oogen hebbend.1
rbeauor
Zeauntonti geloneig, = Beaumontgeweer.
betiiitt'bern, Wu.
= van linten en strikken
betutri tet = gebaard.
[voorzien, versieren.
bettau'ett, Wu.
= bebouwen; bearbeiden.
= bebouwing.
tiebau'ung,
Zebau'uttaWan, m. = uitbreidingsplan (van
groote steden).
(b.) = beven, sidderen, trillen;
beibett,
bor einem ob. etiv. = beven your iem. of
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lets (uit vrees); beben fur = beven voor (uit
bezorgdheid).
— = tremulant (ergetton).
Ze'ber, tn.
betilifbett, ft. (b.) = ombinden; van linters
voorzien.
110111:alert = gebladerd. [bebtect0' = van een
ambtsplaatje voorzien]. bebtilnit' = met bloemen versierd, bekranst. bebrillE = gebrild.
betittfc4f = met struikgewas begroeid.
Zecher, m. —6, — = beker, kroes.
Ze'djerbtume, in.= pimpernel. beiterfarmig
= bekervormig. Zerbergia, 1. bekerglas.
Ze'crierfIattg, m. = het klinken van de glazen.
Oe'cOertt, Td)in. (b.) = pimpelen, pooien.
= drinkebroer.
Ze'crieritiirpr,
Zec ' fett, 1. —4, — = kom, schaal, bekken,
bassin.
= bekkenholte. Zeclert:
3eclen0able,
blikslager; bekkenslager.
Cdgiiner, m.
fieba'rhett, Tobin. (b.) = overdekken, met een
dak voorzien.
I. Zebaite, m. —(e)4 = bedachtzaamheid, overleg, beraad; mit gutem 0. = na rijp beraad;
0. auf etin. netjmen = op lets letten; lets in
aanmerking nemen.
11. bebadit' = bedachtzaam, oplettend, nadenkend, bedacht; ook van beba cb en.
bedachte, legataris.
Zebacif ter
bebiitirtia = voorzichtig, bedachtzaam, omzichtig; bedaard, langzaam.
Zebiiiirtioteit, to. — = voorzichtigheid enz.
bebacOrto = onbedacht, onnadenkend. ze:
backtlofigfeit, in. —, —en = onbedachtheid enz.
bebarnt'fant = bedachtzaam, voorzichtig.
— = bedachtzaamheid.
ZiebarOffantieit,
—, —en = bedaking, dakwerk,
Zeba'cfmttg,
overdekking.
bebattlen ficO, fcbtn. (tj.) : rub bei einem fur
etin. = iem. voor lets (be)danken; bafilr be,
banfe ict mitt = daar dank ik voor, ik moet
er niets van hebben; Tei bebanft wees be-,
gedankt.
Zebarr, m. —(e)4 = behoefte, wat er noodig
is, het benoodigde, de noodige voorraad.
= vraag voor behoefte.
Zebarffrage,
Z6(104101, m.: im 0. = des hoods.
bebau'erlicI) = betreurenswaardig, te bejammeren, beklagenswaardig.
I. bebau'ent, fcbtn. (ti.) = betreuren, bejammeren, beklagen, medelijden hebben met; icb
bebaure, baf3.. = het spijt mij, dat..
spijt, medelijden.
II. Zebau'ertt, f.
bebaut ern4luert, = betreurenswaard(ig), beklagenswaard(ig), jammerlijk, te
beklagen.
—n = bede: belasting].
[l3e'be, in.
bebeclett, Tobin. (b.) = bedekken, dekken,
beschutten, escorteeren; fidj ti„ = zich dekken, zijn hoed opzetten; bebecft fteben = bedekt, beschut staan; bebecfter immet =
bedekte, betrokken, grauwe lucht; bebeofter
taeg = bedekte weg.
itebecrattn, tn. = (be)dekking, kleeding; escorte.
beben'ten, unr.(b.)=bedenken, overdenken;
denken aan; bedenken, bedeelen, beschenken;
als men er goed
lvenn man'4 recbt bebenft
over denkt; tiM = zich bedenken, zich
herinneren, zich beraden, nadenken; aan zich
zelf denken; ficb anber4 ob. ficb einen Oeffern
b. = van meening veranderen, zich bedenken.
II. Zebettlen, T. —4 — = bedenking, overweging, twijfel, bezwaar ; 0. tragen = aarzelen,

bebructen.

in bedenking staan; inegen einer Set* 0
begen = zwarigheid in lets hebben; itb babe
bennegen ob. babel Fein 0. = ik heb er geen
bezwaar, niets tegen.
bebettrIbt = bedenkelijk, ernstig, hachelijk,
kritiek; bezorgd, ongerust.
—, —en = hachelijkheid;
ZebeitrIbtfeit,
aarzeling, besluiteloosheid; zwarigheid.
ZebenV3eit, = bedenktijd, tijd van beraad.
beben'telt, fcbrn. (b.) --= beduiden, beteekenen,
willen zeggen; van belang zijn; beduiden,
voorspellen; beduiden, duidelijk maken, te
verstaan geven.
fiebeit'tert? = van belang, aanzienlijk, aanmerkelijk; vrij, zeer.
Zebeiti tettheit, Zeiniftenbfieit, —, —en =
aanzienlijkheid, aanmerkelijkheid, belang.
bebent'fant = van beteekenis, veelbeteekenend.
Zebettluita, in. —, —en = beteekenis, opvatting, belang, gewicht ; in be4 eorte4 berinegenfter
0. = in de volste beteekenis van het woord.
tiebeulung4Icer ob. = onbeteekenend,
onbeduidend.
bebeittung4fitiver ob. =bolt = veelbeteekenend, zwaarwichtig, van groote beteekenis.
bebienen, fcbin. (b.) = bedienen, dienen; opdienen; (im Spiet) bekennen; fich 8. = zich
bedienen; ficb einer Sacbe ob. einer $erfon b. =
zich van lets of iem. bedienen.
bebiettliett, Tobin. (b.) einen = iem. aanstellen,
plaatsen (in ambt of betrekking).
geemployeerd6, aangeZelyiettlieter
stelde.
Zeblen'ter = bediende, knecht, dienaar, lakei.
bebien'tettbaft = onderdanig, slaafsch.
Zebien'tettOact, 1., Zebien'tenbolf, = bediendevolkje, -zoo.
Zebien'tetttrac4t, to., :Heil), f. = livrei.
= bediening, dienst; persoliebiennno,
neel; dienst, betrekking, post. Zebteltunt0.=
mattrtfr4aft, In. = bediening(smanschappen),
(die een stuk geschut bedienen).
—(e)4, —e = voorwaarde,
[titebinff, m. u.
beding.]
bebin'gett, ft. u. fcbin. (pbeita dart.: bebungen)
= bedingen, afspreken ; (einen 0rei4) bedingen,
vragen; (ein Scbiff) in huur nemen; eischen,
vereischen; bebingt Tein bon ob. burdj = afhangen van, afhankelijk zijn van.
Zebingt'Oeit,
— = 't afhankelijk zijn, gebondenheid.
— en = voorwaarde, eine
Zebins gung,
eingei)en = op een voorwaarde ingaan;
unter ber 0. = op, onder voorwaarde.
bebin'auttg4tod = onvoorwaardelijk.
voorwaardelijke zin.
ZebitfoungOall, m.
bebin'oungdtueife = voorwaardelijk, onder
voorwaarde.
bebritit'gett, Tobin. (b.) kwellen, drukken,
lastig maken, in het nauw brengen, verdrukken; bebriingte Urnftiiitbe = benarde omstandigheden.
Zebritit'ner, m. = verdrukker. Zebriittg'iti4,
m. —Te = druk, benauwdheid, verdrukking, benarde omstandigheden, benardheid,
't nauw.
[bebriin'en =] bebro*tt, fcbiv.(b.)=(einen)
bedreigen.
fiebroOlitt = dreigend.
Zebrotrung, in. = bedreiging.
bebruclen, fcbin. (b.) = bedrukken (met letters e. d.).
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bebriiefen, fcbin. (b.) = drukken, bedrukken,
verdrukken; kwellen.
Zebriiefung, tn. = verdrukking.
fcbtv. (b.) = zich bedrinken.
bebu'bein
BedoeIen, Beduin;
Zebut'ne, tn. —n, —n
= damescape.
Z., tn. —,
I. bebiltefen, fcbtn. (b.) lijken, dunken, voor'komen;
Will micb b. ob. e bebiinft mid) =
het komt mij voor, ik houd het er voor...
gevoelen, meening; meine&
II. Zebilnlen,
= mijns beebiinfen& ob. nac1 meittem
dunkens, mijns inziens (m. i.).
bebiirlen, nnr. (1.) (eine ob. einer Sacbe) -=
noodig hebben, behoeven; (unb.) = noodig
zijn;
bebarf nur eine& Uorte& = el is maar
nicbt =
een woord noodig; mebr beburfte
meer was er Met noodig.
—re
=
behoefte,
eisch,
verZebiirrni'e4,
eischte, noodzakelijkheid.
baste kamer, urinoir.
8ebiirfni4anftatt,
Zebiirfni4freme, W. = urgentiequaestie.
bebiirrtig = behoeftig, gebrek hebbend, arjets noodig
moedig; einer Sacbe b. rein
hebben, behoefte aan jets hebben.
Zebiirrtfatelt,
— = behoefte, behoeftigheid, noodlijdendheid, gebrek.
Debulein firth rcbtu. (b.) = zich bedrinken.
berbutt].
[bebutif
Zeerfteaf (spr.:biefsteek),r.—&,—&-=biefstuk.
beeffren, ict)h). (It.) (einen mit ettn.) vereeren; (einen $3ecbret) honoreeren; icb beebre
mid) = ik heb de eer.
beerben, beei'binen, fcbtu. (b.) = beeedigen,
onder eede bevestigen, een eed laten doen,
bezweren.
Zeei'bigung, tn. —, —en = beeediging.
beefern firt, fcbtn. (b.) = zich beijveren,
moeite doen, zijn best doen.
rcbtn. (b.) = zich haasten, haast
beeirten
maken.
beeln'fluffett, fcbtr. (b.) (einen) = invloed uitoefenen op, beinvloeden.
beein'traditigen, icbm. (einen) = benadeelen, schaden, te kort doen, krenken, of breuk
doen.
beeift' = met ijs bedekt.
Zeer3ebub, nt. = Belzebub.
been'ben, been'bigen, robtn. (b.) = eindigen,
een einde maken aan, afmaken; been'bigen,
rcinn. (1.) = eindigen, afloopen.
been'gen, fcbtn. (b.) = vernauwen; nauwer,
enger maken: benauwen; beperken, inkrimpen; fidj been& fiibten = zich in de benauwdheid gevoelen.
beeriben, fctn. (t.) (einen) = beerven, erven
van; er ift nod) nicbt beerbt = hij heeft nog
Been kinderen of erfgenamen.
Zeer'biume, W. = bazella, bazelkruid, klimmende nachtschade.
beeribigen, fcbtn. (b.) = begraven, ter aarde
bestellen.
Zeer'biattug, tr. —, —en = begrafenis, het
begravett, ter-aarde-bestelling.
Zee're, tn. —, —n = bes, bezie.
beerenartig, : fijrntig = besvormig.
bessewijn.
Zee'rentuein, m.
beer'griin = blaasgroen.
allerbeste wijn.
Zeerivein, m.
Beet, f- --(e)&, —e = bed, bloembed.
—n = biet, beetwortel; rote
[Zee'te,
= roode biet.]
beelen, fcbm. (l.) = in bedden afdeelen.
bee'tentvelfe = in bedden.
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bekwamen, in staat
befilbigen, fcbtn. (b.)
maken, geschikt maken.
tiefii'bigungClnarbitieW, m.; :3entInW, f. =
proeve van bekwaamheid; bewijs of diploma v.b.
befabebar = berijdbaar, bevaarbaar.
berijden, bevaren; einen
befa4'ren, ft. (b.)
%der mit Ziinger
= mest op een akker
rijden; einen Scbacbt, eine Oritbe = in een
mijn afdalen; b., fcbtn. (b.) = vreezen,
duchten.
befarten, ft. (b.) = aantasten, overkomen,
bevangen, treffen, aangrijpen.
befategen, ft. [omvangen, omgeven;
benevelen, omstrikken, bezig of gevangen
houden (het verstand bij y.)]; WO b. = zich
bezighouden; bef ang en in ob. bon Zorur,
teilen = in vooroordeelen verstriltt; ein be:
fangener tRidjter = een bevooroordeeld rechter ;
befangen macben = verlegen maken.
Zefan'gen4eit, W. —, —en = verlegenheid;
vooringenomenheid, bevangenheid.
befarfen, rcbtn. (b.) = bevatten, betasten ;
(mit etin.)
= zich (met jets) bezighouden,
zich inlaten, zich afgeven.
befeirben, fcbtn. (b.)=bestrijden, beoorlogen.
Zefebr, m. —(e)&, —e = bevel, order, last;
rtebt Z5'bnen ju B. = het is tot uw dienst,
te uwer beschikking ; idj ftebe ju (Z5"brent) =
ik ben tot uw dienst; nut& ift ob. but& rtebt
au Zs'brem 93. ?
wat is er van uw dienst?
ju a, (err eberft = tot uw dienst of om u
= tot
te dienen, kolonel; bi& auf tneitern
nader order.
befetrten, ft. (fj.) (bu befiebtft, er befiebtt;
befabt; befiible; befiebt! befobien) = bevelen,
gelasten, ordonneeren ; laten komen, bestellen;
iiber ettn. b. = over jets de beschikking hebben; tide Ste befebten = zoo(als) u wilt; Gott
befobten! = vaarwel!
befeirterifit = gebiedend, bevelend.
bevelen, aanvoeren,
befeirtigen, fcbm. (t) .)
kommandeeren.
Zefet*S'fiagge, to. = kommandovlag.
fe0Wfornt, tn.= gebiedende wijs. ZefeiMs:
Ober, m. = bevelhebber, kommandant.
befe4W4aberifeb = bevelend.
Zefehtsflaberftab, m. = bevelhebbersstaf.
befefMlueife bijwijze van bevel, bevelend.
befel*S iblibrig = in strijd met het bevel.
befein'ben, ict) n). (b.) einen = iem. vijandig
zijn, bestrijden.
befeftigen, rcbtn. (fj.) = vastmaken, vasthechten, bevestigen;versterken;bevestigen,duurzaam maken; b. an (Mr.); WO b. = (van
spijzen) vaster worden.
ZefeftigunObauten, versterkingswerken. Ziefeftiguttg0f01,m.= palissade.
efei ftiaungfterf, f. = versterkingswerk.
befeurtyten, fcbtn. (b.) = bevocht(ig)en, vochtig,
nat maken, besprenkelen, vochten.
= bef, befje.
Zeff'rben, f.
befie'bern, fcbin. (Ii.) = bevederen, van vede- •
ren voorzien.
I. befinben, ft.
= bevinden, oordeelen,
houden voor (fur); ficij zich bevinden,
zijn, verblijven; gesteld zijn, varen; tnie befin,
ben Cie ficb? = hoe vaart u?
II. Zefin'ben, 1. = staat, welzijn, wijze van
zijn; omstandigheid, toestand, staat; nadj 18.
ber Salle = naar bevind van zaken.
befinblit = bestaande, aanweztg,voorhanden,,
zich bevindende.
beffeeten, fcbm. (b.) = be y ekken,besmetten,,
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schandvlekken, bezoedelen; (einen Scbub)lappen, hakken (achterlappen) opzetten.
befteilgtt fish, ft. (b.) (beffeite; beffif3; beffiffen)
ob. 'id) befteiVnen, fcbm. (b.) = (ether Sadie)
zich toeleggen (op jets) ; in 't oog houden:
beffeif3ige bfcb ber Silarfamfeit = leg u op
zuinigheid toe.
beftirfen = ijverig, zich wijdend aan; chi
3efliffener ber Recbte = een student in de
rechten. Zeffirfeitheit, — = ijver; beftir:
fentticb = zorgvuldig.
beftit'tern, fcbtu. (b.) = met loovertjes versieren, opschikken, opdirken.
beflo'ren, fcblro. (b.) = befloersen.
beflii'netn, fttin. (b.) = bevleugelen; verhaasten, versnellen.
befallen, fcbiro. (b.) ein 93e4iel = (een voorbeeld) navolgen, opvolgen, in acht nemen,
volgen.
= navolgensbefol'AnnOtnert,
waard(ig).
= bevorderaar, voorstander,
ZefOrsberer,
beschermer; expediteur, verzender.
[befiiebertirb = bevorderlijk, gunstig.]
befOribern, fcbiro. (b.) = bevorderen, begunstigen, aanmoedigen, voorthelpen ; bevorderen,
'cerhoogen in rang; verzenden, vervoeren,
transporteeren, expedieeren; verhaasten, bespoedigen.
Zefiir'berung, bevordering, aanmoediging, bescherming; transport, ' ervoer, verzending.
Zefar iberun011toften, :ntittet, 1. =
kosten van vervoer; middel v. v. (of: vervoermiddel).
befor'ften, fcbtn. (b.) = (einen earb) exploiteeren.
befraciften, fcbtu. (l.) = bevrachten, laden.
Zefracirtung, tn. —, —en = bevrachting;
O. mit Stiictgittern= aanleg op stukgoederen
befra'nen, fcbtu. (b.) einen um eine, fiber eine
ob. lumen ether Sacbe = iem. om jets vragen
of over jets ondervragen; fid) b. = onderzoek
doen, informeeren; fib bei einem Her ettu. b. =
iem. over iets raadplegen, hooren.
befran'fen, fctli. (1.) = van franje voorzien.
befrel'en, fcbtu. (b.) = bevrijden, verlossen,
vrij maken; vrijstellen, ontslaan.
Zefrel'ung, —, —en = bevrijding, verlossing, vrijmaking; vrijstelling (bon 9.1bgabett,
bout fftifitarbienft 5. Zi.).
befrent'ben, fcbtu. (b.) = bevreemden, verwonderen, treffen.
befrent'benb, befrentblicti = bevreemdend,
zonderling.
— = bevreemding, verwonZefrent ibuttg,
dering, verbazing.
befreun'ben, fcblv. (1.) = vrienden maken,
bevrienden, tot elkaar brengen; ficb mit etm.
b. =- met jets gemeenzaam worden, aan jets
gewoon raken, zich met jets vertrouv,d maken.
[uefrieben = omheinen en =] befrie'bigen,
fcbm. (b.) = (einen) besredigen, voldoen,
tevreden stellen; pacificeeren; (ben (unger,
eine 2eibenicbaft) stillen, verzadigen, koelen;
(bat Oetuiffen) geruststellen, ontlasten.
befruOtett, fcbtu. (t,.) = bevruchten, vruchtbaar maken.
bevruchZefruqtuntOtvertaeune, $1.
tingsorganen.
Zeftta'n0, — —fe = bevoegdheid, recht,
competentie. befunt' 6u = bevoegd, gerechtigd, competent tot.
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.
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befiiirten, fcbtu. (b.) = bevoelen, betasten.
Zefunb', m. = staat, toestand; bevinding;
= naar bevind van zaken.
nacb
vreezen, duchten ; et ift
befiirciftett, 1cOty . (b.)
bat Scbiimmfte b.=het ergste staat te vreezen.
—, —en = vrees.
Zefiircirtung,
beffirluortett, fcbtn. (tj.) = voorspreken, voorstaan, een goed woord doen voor.
liefiirluortuttn, tn. — = voorspraak, een goed
woord.
bega'ben, fcbtu. (ti.) = (einen mit ettn.) voorzien (van); begiftigen; beg a bt = begaafd.
Zenaliting, to. —, —en = begiftiging, schenking, gave; begaafdheid, talent.
begarfen, fMtii. (b.) = aangapen.
—fe = viering, 't houZegiincfniL
den; meestal --= 2eicbenbeglingnit.]
benatlen WO, fdpu. (b.) = paren.
bene'ben, ft. (tj .) -= (einen RBeCer) geven,
afgeven, in omloop brengen; lid) b., ft.
(().) = zich begeven, gaan, zich verplaatsen;
ficb in frembe Zienfte b. = in den vreemde
dienst nemen; — gebeuren, voorvallen, voor'komen, geschieden; fidj einer Sacbe b. = van
iets afzien, afstand doen.
—en; 3egeb110, f.
Zenes benbeit,
= gebeurtenis, voorval.
—f et,
Zege'buttg, to. —, —en = 't geven (eine&
Gectifelt); het afzien, opgeven.
begeo'nett, fcbtu. (f.) einem = ontmoeten, tegenkomen; overkOmen, gebeuren, wedervaren;
(einem Whet) voorkOmen, tegenwerken, optreden
tegen; (einem bi3fficb) behandelen, bejegenen.
Zenen'n0, —fet, —fe = gebeurtenis, voorval.
Zenegi nung, tu. —, —en = ontmoeting; bejegening, behandeling.
bene'b(e)tt, unr. (b.) = begaan, beloopen, doorloopen ; begaan , plegen , bedrijven ; vieren ;
[fisb b. = leven (van); zich verdragen, goed
omgaan].
f. u. = wensch, verlangen, verzoek.
benetrreit, fcbtu. (b.) begeeren, verlangen,
wenschen; biefer Virtifer ift febr begebrt = er
is veel vraag naar dit artikel.
begetrretOttlert, ztviirbig = begeerenswaard(ig), begeerlijk.
begebrlicb = begeerig, begeerlijk, hebberig,
hebzuchtig.
Zegebri tirbfeit, = begeerigheid,hebzucht.
ZefleWittri, ta. —, —en = het begaan, het
plegen; viering;
begerfern, fcbtu. (tj.) bezeeveren, bekwijlen,
belasteren.
[benelften =] bege-rftern, fcbtu. (ti.) = verrukken, bezielen, in geestvervoering otgeestdrift brengen, ontvlammen.
begerfternb = bezielend.
—, —en = geestvervoering,
Zenerfterung,
verrukking, bezieling, geestdrift.
—, —n = be—; 1.3enier'be,
Zegier',
geerte, zucht, verlangen. begierin begeerig,
verlangend; b. nacb
tire, Wadi 9lubm, auf
begeerig naar.
Vieufgreiten, bet Oelbet
benie'fien, ft. (tj.) = begieten, besproeien,
bedruipen.
begijn, bagijn, klopje.
—n
Zegi'ne, to.
ZCnittit' m. —(e)4 = begin, aanvang.
bCfliltiltelt, ft. (tj.) (beginne; begann; begbnne,
begintte! begonnen) = beginnen, aanvangen;
doen, ondernemen, aanleggen.
begipsen, ploisteren.
bentlYfett, Vitt). (tj.)
beglajen, fcbtu.(b.) = ruiten inzetten in, van
ruiten voorzien.
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ibegfatt'bett =] beghabigen, fcbtv. (b.) =bekrachtigen, bevestigen; verifieeren; amtticf
b. = wettig maken, legalizeeren; gericbtticb
b. = gerechtelijk bekrachtigen, rechtskracht
verleenen, homologeeren; (einen (refanbten)
van geloofsbrieven voorzien, volmachtigen,
accrediteeren.
—, —en = bekrachtiging,
Zegfau'biguttg,
bevestiging; verificatie enz,, visa.
geloofsbrief.
ttegfatt'bigattgOr4reibett,
begtePtitett, ft. (b.) = vereffenen, betalen.
Zegteit'abreffe, tn. = postpakketkaart.
begtertett, fcbiv. (b.) = begeleiden, vergezellen; accompagneeren; escorteeren.
begeleider; accom—
Zegteller, en.
pagnateur.
8egteits erfe4eittmtg, tn. = begeleidend verschijnsel.
Zegleit'paPiere, let. = dokumenten.
= geleide, escorte.
Zegfettlibaft,
= geleibiljet.
Zegfeit'friteht,
liegfeit'fitreibett, 1. = geleibrief.
—, —en = begeleiding, geleide,
Zenlatitng,
gevolg, escorte; in O. eined areunb0 =ver=
gezeld van zijn vriend.
Zegfei'tuttOmannfraft, iv. = escorte.
ZegiertungOttiff, 1. = geleischip, convooi.
3enfelE3ettet, m. = geleibiljet.
fcbtu. (tj.) = gelukkig maken, verblijden; [doen gelukken].
begliictiviinfitett, fcbtu. (b.) einen 3u ob.ivegen
etiv. = iem. met jets gelukwenschen, feliciteeren.
begtta'bett, T(ttn. (b.) = begiftigen, eeti (groote)
gunst bewijzen.
begna'bigett, lAiv. (tj.) = begenadigen, genade (gratie) verleenen; einen town etiv. b.,=
iem. genade van iets schenken; begnabigt
tverben = genade krijgen; einen mit OW. b =
iem. met iets begunstigen.
tiegita'biguttg, tv. —, —en = genade, gratie.
titegna'bigungCnefur4, 1.; =rcitt, 1. = verzoek om gratie; recht van gr.
begniigen fief), fcbiv. (b.) mit etin. = rich met
iets tevreden stellen, genoegen met ietsnemen.
= begonia.
Zegn ittie, tn. —,
begras bett, ft. (tj.) = begraven, bedelven; ba
= daar zit hem de knoop:
tiegt ber ,t,unb
ficb unter ben Zriimmern zich onder de
puinhoopen begraven; bu rant* bid) faffen =
je kan naar de maan loopen
begrafenis; graf,
1. —feet, —fe
—, —en = het
groove. Zegra'buttg,
begraven.
recht maken, regubegra'bigett,
leeren.
begralen, fcbtv. (1).) = grazen, gras (af)snijden van; met gras bedekken; tviifenber Stein
begrafet nicbt = een rollende steen begroeit
niet; fici) b. = gras krijgen.
begrei'fett, ft. (tj.) = [bevoelen, betasten]; omvatten, inhouden, vervatten; begrijpen, verstaan, vatten, beseffen; in elner canbfung
begriffen fein = met jets bezig zijn; in ber
2Irbeit begriffen fein = aan het werk zijn;
im lau begriffen fein = in aanbouw zijn; int
eacbRunt begriffen = in den groei; int l ittfteben begriffen = in wording; bie ltoften
mit barunter begriffen = de kosten inbegrepen ;
flit b. = begrepen worden, te begrijpen zijn.
benreirlitt begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk te begrijpen. begreifti*rttleife =
begrijpelijkerwijze, natuurlijk.
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begren'Aen, fcbto. (b.) = begrenzen, beperken,
bepalen.
egrettit'beit, in. — = begrensdheid, beperktheld. Zegretf3tutg, to. —, —en = begrenzing.
Zegriff, — begrip, schets; begrip, verstand, bevatting; voorstelling, begrip, denkbeeld, opvatting, idee; er ift fcbtver non Oe=
griffen = hij begrijpt moeilijk, is zwaar van
bevatting ; ba6 gebt fiber nteirten dat
gaat boven mijn begrip of verstand; foe 0.
(ook: inbegriff) fein ob. fteben = op het punt zijn.
begriffen, zie begreifen.
begrifflidt = abstract.
begripsbepaling,
ZegrifWbeftituntung, tv.
definite.
categoric, groep.
Zegriffs15'fack 1.
ZegriffiYfithigfelt, iv. bevattingsvermogen.
begrifWftutlig = kort van begrip.
ZegriffWiterutOgett, 1.= begrips-, bevattingsvermogen.
begriitt'bett, fcbtn. (b.) grondvesten, vestigen,
stichten; (Scbufben) consolideeren; (een handeling, uitspraak) steunen, motiveeren, op
(goede) gronden doen steunen, staven.
3cgriin`ber, in. = stichter, grondlegger.
= toelichting, motiveering,
Zegriin'bung,
memorie van toelichting.
begrii'fgtt, fcbiv. (ti.) = begroeten; [um etiv.
b. = toestemming voor jets verzoeken].
beguclett, fcbtv. (b.) = bekijken.
*lean-rite, zie l8egine.
begiitt'jtigett, fdtiv. (1).) = begunstigen, bevoordeelen; steunen, beschermen.
begunstiger, be—
liegiiteftiger, m.
schermer.
een meening,
begurattten, fcbiv. (1).) etiv.
oordeel, advies over jets uitbrengen,
gegoed, vermogend, welgesteld.
begii'tert
kalmeeren, tot bebegii'tigett, Rim). (lj.)
[daren brengen.
tiebaarts = behaard.
eban'ruttg, iv. —, —en = beharing.
fcbro. (0.) = zich gedragen].
(befta'ben
gemakkelijk, geschikt; welgesteld,
bettiebig
welgedaan; b. facben = smakeiijk lachen.
bebac i rett, fcbiv. (u.) = omspitten, loswerken,
loshakken.
betjaftet mit ettu. = behept; mit bem aleber
b. fein = last van koorts hebben; mit Scbuf,
ben b. fein = in de schulden zitten, met schulden belast zijn.
behagen, aanbeit g'gett, fcbtv. (b.) einen
genaam zijn, bevallen.
behagen, genoegen,
If. Zeita'nett, 1.
welgevallen.
betiaglici) = aangenaam, gemakkelijk, gezellig,
prettig; onbekommerd, onbezorgd; er tnadjt' t
fie b. = hij maakt het zich gemakkelijk.
bebartett, fitly . (b.) = behouden, houden;
(im Oebiicbtni0 onthouden; iibrig b. = overhouden; air). flit ficb b. = jets voor zich
houden, er over zwijgen; jot huge b. = in
het oog houden; bad Geft) b. = het \ eld
houden; recbt b. = gelijk krijgen.
—;
Z3ebill'ter,
f.
= vat, bak, vergaarbak.
beftaill'inerit, fcbtv. (lj.) = behameren.
bOan'beitt, fcbtv. (b) = behandelen; bejegenen; hewerken; afdingen op.
= overhandigen, ter
beitan'bigen, fcbtv.
hand stellen, zenden.
13efmnbIttitg, in. —, —en = behandeling;
bejegening; bewerking.
betjattb'frbutft = gehandschoend.

Q3e4ang.
13ebancf, nt. —(eA ..bange = behang, be-

hangsel; hanger(s); hangooren (einen ZOO,
bunbe0.
bOittfgett, fcbm. (b.) = behangen, bedekken,
bekleeden, versieren.
ZeWittn i fet, — = behangsel, hanger(s).
bebarItifrOett, fcbiro. (b.) =harnassen, wapenen.
bebar'ren, fcbtu. (b.) = voiharden, blijven bij
(bet feiner Vetnung b.); auf feinent Sinne b.= op
zijn stuk blijven staan, zijn eindje vasthouden.
bebarr i tirli = volhardend, standvastig; bestendig, aanhoudend. 13chartliMielt,
— =volharding, standvastigheid; bestendigheid.
= volhardingsZebar'runObenniigen,
vermogen.
beijaiebeit, fobtn. (f).) = met een muts of kap
bedekken.
bOatt'en, ft. (b.) = behouwen, bewerken,
besnoeien.
be1aui'ten, fcW. (b.) = beweren, verzekeren,
voorgeN en; [bewijzen]; (fein Necbt, feine Tatirbe)
staande houden, handhaven, ophouden; (ba?,
aetb ) houden, meester blijven van; fief) =
zich staande houden, zich handhaven.
Zeiput/ftttnn, tu. —, —en = bewering, mededeeling, verzekering; meening; handhaving.
ZebatiP i tttn0fall, m. = mededeelende zin.
Zeimulung, —en = behuizing, woning,
verblijf.
—, —en = 't behouwen, beZehau'ung,
houwing, besnoeiing, bewerking.
ZeOelf, in. —(e)d, —e = uit\ lucht ; hulpmiddel,
middel, redmiddel, uitkomst.
beberfen fist, ft. (b.) = zich behelpen, zich
schikken; zich er uit redden.
fcbtu. (b.) einen mit ettu. plagen,
lastig vallen.
= behemoth:
23e4entotir, tn. —(e)d, e u.
reusachtig dier.
—?, = behen (een 0. I. plant).
Zeit)ett,
ZeOenbaunt, nt. = behenboom.
beOetti be = behendig, handig, vlug, bij-dehand. ZeOen'bigfeit, Yu. —, — en = behendigheid enz.
Ze'Oettilltufb W.; :bi- , f. = behenlInoot, -olie.
beber'bernen, fcbtn. (b.) = herbergen, huisvesten, huisvesting geven, logeeren, bergen.
bei)err i fftett, fcbtu. (ti ) = (ein heerschen
over, beheerschen; (,3etbenicbaften) bedwingen,
beteugelen; (eine spratte) meester zijn, machtig
zijn, beheerschen; eine aeitung beberrfcbt bie
stabt = bestrijkt de stall.
Zetjerefiter, tn. = beheerscher, heerscher,
souverein, gebieder.
beljer'xinett, fcbtu. (lj.) = behartigen. ter harte
nemen, letten op.
beberAt' = moedig, dapper, Clink, stout
beheksen, betooveren ;
beijeg'ett, fcbtu. (b.)
rote bebeKt (ook..) alsof de duivel er mee speelt.
fein = iem. met
beWiffirf): einem del etba.
fein =
iets behulpzaam zijn; einem au am.
iem. aan iets helpen, iets bezorgen.
bebin'bern = binb ern, ti erbinb ern.
belpYbein, fcbtu. (b.) = schaven, met de schaaf
bewerken, afschaven.
betvtin'taMetit, fcbm. (b.) = bespotten, beschimpen, honen.
ti etioraen, fcbt.u. (1).) = met hout beplanten;
hout wegsnijden; WO = stevige takken
krijgen; bebotli t = col takken.
Zefjol'Auttg, — = beplanting (met bout).
bebor s itett, fcbtu. (4.) = beluisteren, beloeren.
Q3c0iir'be ro — —n = bevoagde macht
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autoriteit, overheid, bestuur; hie iiffentlidje
= het openbaar ministerie; at?, tette 3. =
in laatste instantie.
13e0iir'benarbeiter, m. = gemeentearbeider.
gebruik, nut, behoef,
ZOO', m. — (e)
ten behoeve,
dienst; Sum
tier Wrmen
ten bate van de armen; ju biefem
= voor
dit doel.
betilt0' mit Oenitib = ten behoeve, ten dienste,
ter wille, wegens.
beilltft' = gehoefd, behoefd.
betOlIffitt, zie bebitfficb.
Debilitett, fcbto. (b.): einen bo y ettu. b. = behoeden, beschermen, bev,,aren ; Gott beljiite ! =God beware! -- bebitte eudj Gott! = God
behoede u! of vaarwel!
Ttebili ter, nt. = behoeder, beschermen.
bebitt s fant = behoedzaam, bedachtzaam, voorzichtig.
u. —e = bey aitet
m.
be, (erridjerd bon Zuni4
Del mit Zatib= bij bie Scbtacbt bet T8iirtb =
de slag bij (van) W.; er ift, fitt, Umbra, bteibt
bet min = hij is, zit enz. bij mij; er ift nicbt
recbt bei fill) hij is niet good bij zijn hoofd;
bet Sinnen fein = bij zijn zinnen zijn; bet. Oetb,
bei ftaffe = bij kas; bei Stimme = bij stem;
iem.
einen beim aragen, beim Scbopf faffen
bij zijn kraag, bij zijn haar pakken; ettu. bei
iets bij de hand hebben;
bet; ianb baben
026etb bet ffcb baben = geld bij zich hebben;
id) fagte bei mit (feibit) bij mijzelf; bet
65ott ift atted miigtict) = bij God is alles mogelijk ; bet einer aeuerehrun it faro er um?, &ben =
bij een brand; bet tag, bei Fitacbt = bij dag,
bij nacht ; bet 2icbt arbeiten = bij licht werken;
bei fetnen iebdeiten = bij zijn leven; einen bet
ber iC)anb fiibren iem. bij de hand leiden;
einen beim tort nebmen iem. bij zijn woord
vatten; bet Gott! = bij God! bet meiner
bij mijn ziel ! bet taufenb Mann =
Seete!
bij de duizend man; bet tueitent nicbt bij
lange na niet; aan: bet Zifcbe 4en =
aan tafel zitten;jaud bet taut = huis aan
= het staat aan
huis; ell ftebt bet bir au
jou om te...; bet ,ofe = aan het hof; in:
bet fluter 2aune in een goede luim; bei
fluter Oefunbbeit = in goede gezondheid;
met: bei Worbtuinb = met noordewind;
bet (einen Zatenten = met zijn talenten; bet
berfcbtoffenen Ziiren = met gesloten deuren;
bet oiler Zorficht inurbe er bocl betrogen
met al zijn voorzichtigheid ...; bet aaebern =
met dat al: op: bet biefent Wnbtict = op
dit gezicht; bet biefer Wachricbt = op dit bericht ; beim erften Sittf = op den eersten
weak; bet Vaffer nab dirot 4en = op water
en brood zitten; bei ,Z3'abrett = op jaren; bet
Araften------ op krachten; bet Strafe op straffe;
bei tjehem Zap op klaarlichten dag; bei
ineitem d efer = verreweg beter; bet 2eibe
nicbt! zie beifeibe nicbt!
berbebalten, ft. (b.) = (be)houden, bewaren.
bei'biegen, ft. (b.) = bijvoegen, insluiten,
aanbuigen; b e i gebog en = hierbij ingesloten, aangebogen.
betbinben, ft. (l.) = bijvoegen, bijbinden.
Zerbtatt, 1. = bijblad, bijvoegsel, extra
nummer.
bei'brinnen, unr. (1.) = (eine %varlet) toedienen ; (etueife, Oriinbe) bijbrengen, aanvoeren ;
(eine dBunbe) toebrengen; (ein Atiftier)geven;
(einem einen Zertuft) toebrengen, veroorzaken,
7*

ZeicOnife.
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doen ondergaan; (einem env.) doen weten,
doen vernemen, doen kennen, (bij iem. iets)
er in brengen.
= bijwagen.
Zei'Maife (spr. bajsjeeze),
—n = biecht; ant
geben =
ZeicIrte,
borers, abnebttten, (au) T.
te biecht gaan;
fi#en = de biecht afnemen.
beicIrten = biechten, belijden, bekennen,toevertrouwen.

Zeitttiformel,
m., dger, in.

:grofc4en (ob.: ,pfennig),
— = biechtllformule; -pen-

ning; -vader.

Zeirtjt'llfinb, 1.; =mater (ob.: Zeirirtiaer);
m. = biechtlikind; -vader; -briefje.

bebe = beide; acre b. = alle bei(de), alle
twee; beibe ift ridjtig = het is beide, allebei
goed; ZoEtor beider Mecbte = Doctor in de
beide rechten.
beis bertei = beiderlei; b. Oefcbrecbth = gemeenslachtig; ba?, %benbmabl enter 63e=
halt = het avondmaal onder de beide gedaanten. belberfeitiq = beiderzijdsch, wederzijdsch, beider.
beberfei0 = wederzijds, wederkeerig.
— = een
Zeisbertuanb, f. —(e)a; ook
halfwollen sta.
beiblebig = tweeslachtig.
belneben, fcbm. (tj.) = bijdraaien.
beilnuden, fcbtv. (b.) = drukken bij.
bei'briirren, fcbro. (b.) = opdrukken (ein
get a. ll.).
beibleilattig = tweeschaduwig; bie Zieibfcbat:
tigen (Temobner bet beif3en Bone).
beieinan'ber = bij elkaar, bijeen, te zamen;
fie ift not gut b. = nog goed bij de pinken.
QieVerbe, tn. = ondergeschoven erfgenaam.
beVern, ftt Iv. (tj.) = (bie (l5focfe) beieren, kleppen.
93eVeffen, f. = bijgerecht, toespijs.
Zerfali, m. —(e)?, = bijval, goedkeuring, infinben, ernten =
stemming; toejuiching;
G otten =
instemming vinden, opnemen;
instemmen met, toejuichen.
[befallen, ft. (f.) = instemmen met; invallen].
berfaitig = instemmend, goedkeurend; met
instemming; beifdflige?, llrteit = gunstige
uitspraak.
t3ei'falIffatfc4en, f. = toejuichend handgekiap, applaus. ZefalMeAeiating, =
betooning van instemming. toejuiching.
bijgaan: beifolgenb er=
(i.)
berfotaen,
bijgaand ontvangt U...
batten Sie...
= irijpakkage, vrijgoed.
Zet'fracbt,
berfiinen, fdjm. (i.) = bijvoegen, toevoegen,
er bij doen, insluiten.
elis fufb m. = bij voet, St.-Janskruid.
Zei'gabe, tv. = toegift.
Zei'ne(spr.: bêzje), = beige; b. = beige.
beiineben, ft. (b.) = toevoegen (einem einen
(ltebitfen a. O.); (eine larte) bijgooien; Mein
b. = zoete broodjes bakken; gedwee, mak
worden, een toontje lager zingen, bakzeil halen.
id) Jaffe mit env b. = ik haal of zet
mij iets in het hoofd; er valt mij iets in; bet
Oebanfe gebt mir bei = komt bij me op, valt
me in; er gebt nicbt bei = doet niet mee,
neemt geen deel].
beraeurbnet toegevoegd; (taalk.) nevengeschikt; tBeigeorbneter = adjunct; wethouder.
Zegerieljt, 1. = bij-, tusschengerecht.
beit gefitIoffen (emOfangen Sie) = ingesloten.
hijsmaak.
Zei'gefermact, m.
bei'aefeften, fcbru. (b.) = toevoegen, als gezel-

Zan.

= zich voegen bij; zich
schap geven; ficii
associeeren.
m. = (verduitsching van Sauce)
saus, jus.
[beider' = er naast, mee; terloops].
Zerbiffe, Zel'i)iitfe, to. — = huip, bijstand,
steun, ondersteuning; Aum 9,Norb= medeplichtigheid aan den moord.
fcbtu. (b.) (bie Segel) = zeil minderen.
Zerbfiffe, zie Oeibitfe.
berrommen, ft. (f.) = (einem) naderen, evenaren; treffen, in 't hoofd komen, invallen; (einem
Scbaben) herstellen, inhalen; bijgaan (van
brieven e. d.); ift iljm niobt bei3ufomnten ob.
man men itjm nicbt b. = men kan geen vat
op hem krijgen, hem niet te pakken krijgen.
Zeit, f. —(e)t, —e = bijl (met korten steel).
= bijlage, toegevoegd stuk, bijZerfane,
groente met toevoegsel;
mit T.
behooren.
Zeilaft, iv. = Teifracbt.
Zetiittfer, m. = loopknecht, lakei, heereknecht.
bellattfig = bijkomend, tusschenkomend; terloops, in 't voorbijgaan; ongeveer, omstreeks.
Zell'brief, = bijlbrief, bouwcontract (voor
den bouw van een schip); hypotheekakte.
bijltje.
—
Zeinten f.
beilegen, fcbto. (b.) = bijleggen, bijvoegen,
toevoegen, insluiten ; nobten b. = (nog wat)
kolen in (bij )de kachel doen, er nog kolen
bijdoen; geven, schenken, toekennen, hechten
aan; (einem bie Scbulb) toeschrijven; ricer
Wacbricbt (einen 2g ett ob. Ofauben b. = geen
waarde of geloof aan een bericht hechten;
(einen Streit) bijleggen, beslechten; bie Segel
zeil minderen; (eitt Scblif) bijleggen,
bijdraaien; [neerleggen, op zij leggen].
— = kachel]
Merteaer,
bijleen, achterleen
lieilefien, 1.
beilei'be=waarachtig, vooral; beiteibe nicbt
vooral niet! om den dood niet!
f. = medelijden, rouwbeklag, deelneming; fein T. (am Tertufte eine?, Terivanbten)
beaeigen = zijn deelneming (in, met . . .) betuigen, condoleeren; um Mitb gebeten
= verzoeke van r. verschoond te blijven.
Zatelt40eaeinunn, iv. = betuiging van deelneming, rouwbeklag, condoleance.
3eit'eifen, f. = staafijzer.
beilifertin = klaar wat het timmerwerk betreft. f. = kosten voor het herstellen van gereedschappen.
beilienen, fcbtn. (b.) = bijgevoegd of ingesloten zijn; (scheepst.) bijleggen, drijven.
beilieneub = ingesloten, inliggend.
= troktafel.
—,
Zeirte,
beirfen, fcbin. (tj.) = trokken, trek spelen.
f. = bijlkruid.
Zeirftein, m. = niersteen, graveel.

beim = bei bem.
beii ntengett, fcbto. (b.) = bijmengen, bijvoegen.
benteffen, ft. = toekennen, toeschrijven,
schenken, hechten aan.
fMtu. (b.) = bijmengen, bijvoegen,
mengen onder.
—e = been, bot, knook; been
Zan, f.
(lichaamsdeel); poet, voet (van een tafel e.d.);
fcbtaren
= bij hemel en aarde
Stein unb
= het wriest dat
zweren; e?, friert Stein unb
het kraakt ; einem Teine macben = iem. beenen
ftetten = iem. een beentje
maken; einem ein
lichten, of een strik spannen; einem env.

beinalje.
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0. binbert = iem. iets in den weg leggen;
bad binbe fdj cat 0. = daar trek ik me niets
van aan; fauft ifjnt alt 0.= 't wordt hem
ingepeperd, hij moet er voor boeten; gut ob.
goed of vlug ter
fltnf auf ben 0einen rein
been zijn; auf ben 0einen rein op de been
zijn; auf bie Beine bringen = op de been brengen; env. tnieber nuf bie Seine ftetlen = iets
weer op pooten zetten; fid) nuf hie Odin ma,
dim = op weg gaan; ben Rot)f 3iutfrOcii bie
0eine itebmen = zijn beenen under den arm
nemen, hard gaan loopen.
Mita* = bijna, haast; ongeveer, om-en-bij.
= bijnaam.
Zernante,
=branb,
; =Dente,
Zan' II afcly,
beenllasch (of: beendermeel);
:brurb, m.
-gezwel; -eter; -breuk.
0einbeit.
ein'brecb,
Zein'cb en, 1. -- — beentje, pootje, voetje.
Zein'bred)f ter, ot.=beendramer,ivourdraaier.
bei.'netn, fcbt-n. ().) = loopen.
beenen, van been.
beenern
Zein'faute, tn. = beenbederf, beeneter.
= s. cheenijzers, scheenschroeZein'fotter,
ven, beenijzers, Spaansehe laarzen.
= beenlieter,
Zeinlfrak
=1)arnifd),
-harnas (of: dijharnas).
ban' Dart = beenhard.
Zein'tiau, 1. = doodsbeenderhuis, knekelhuis.
= beenbreek.
Zein'beit,
= beenachtig, hard.
beenig, met been.
bei'nia
f. = broek.
= been kanker
weber,
Zein' II fret,
(of: -eter) ; -1e(d)er.
—e
=
been (eine
tie-lifting,
Strunt00). Zein s ularf, f. = merg. dui:
frOtene, tn. = spalk. Zein'fitroube,
Oeinfotter. Zein'fdnuarA, f. = beenzwart.
= 0einbei1.
Zeinluelt,
bet'ortmen, fcblv. (1).) = toevoegen; ne‘,enschikken, zie oak beigeorbitet.
*leo-Om-tuna, tn.=toevoeging; nevenschikking.
= voororgel, pozitief.
Zei s orgel,
balm den, fcbin. ().) = bijpakken, bijvoegen,
bijdoen.
f. = handpaard.
berOftirtiten, fpm. (1).) -- (einem) toestemmen,
het eens zijn met, gelijk geven.
Zei'rant, f. u. nt. — = Beiram (Turksch feest).
Zei'rat, ttt = raad, raadsheer, raadsinan;
juriftifcber 0. = rechtskundig advizeur.
(t.) = van de wijs brengen, in
beir'ren,
de war brengen.
bijeen, te zamen.
beilamInen
bijeenzijn, samenzijn.
Zeiganfmenfein, f.
faffen -- in..rarfen,
Zerfaffe,
woner zonder burgerrecht.
13ei'fa4, in. = bijvoeging, toevoeging; aanvulling; bijstelling.
berfc4ief;en, ft. (b.) = bijdragen, bijpassen.
Zeilc4iff, 1. = geleischip.
= bijslaap.
*36'4010,
Zei'fcritan, in. = voorbouw met steenen bank;
Lslechte munt.
beilditiefKit, ft. (i.) = (bij)insluiten.
= ingesloten stuk.
Zerfcb tufb
= valsche sleutel, looper.
Zei'irbtiiffet,
bei'frbreiben, ft. (b.) = bijschrijven, bijvoegen,
aanteekenen
= toe voegsel ; aanhangsel ; kantZei'fcbrift,
teekening, bijschrift (eine kitilferiticbe 3. 0.).
= bijdrage, aandeel.
Zel'icbuti,

beitragen.

Zelifenet, f. = bijzeil, lijzeil, fats.
1. = bijzijn, tegenwoordigheid.
terzijde, op zijde, afgezonderd, afbe-ifete
zonderlijk; Stter5 b.! = scherts ter zijde of
de
zonder gekheid! ben ..tnitanb
feten
betamelijkheid aan een kant zetten; b. treten
ter zijde gaan, zich terugtrekken; b. fiebert=
zich ,.ebteraf houden.
Zeifer tegetping, W.= verwaarloozing.
beijenben, unr. (b.) = bijzenden, tegelijk
zenden met.
bcile#en, icbm. (b.) = (einen ZoO) op (het
y our) zetten; bijzetten, bijvoegen; (in ba.,
g rab) bijzetten; (bie Segel) bijzetten.
= bijwoning, aanwezigheid.
Zei'fitl,
tiel'filien, ft. (b.) = bijwonen, aanwezig zijn,
bijzitter zijn.
— = bijzitter, assessor.
ZeillPiet, 1. = voorbeeld; ein 0. anfiibren =
een voorbeeld aanhalen; 5ton 0. = bijvoor0. = bijv.); mit gutem 0. Doran,
beeld
het goede voorbeeld geven; ein lt. an
einem nebinen = een voorbeeld aan iem. nemen.
berfOiellW zonder voorbeeld, voorbeeldeloos, ongekend, ongehoord.
conto finto.
ZieripicOrerbnung,
berfpieWitielfe = bijvoorbeeld, als voorbeeld.
pringen,
ft.
(1.)
einem
iem.
oijspringen
beis
(te hulp komen).
Zeifrbeere, tn. = Spaansche peper.
bei'fien, ft. (b.) (beifie; bifi, biffe; beif3e! gebir,
= aan den
fen) = bijten; an bie Miget
led
hank bijten; ber tunb tat mit
gebilfen = heeft mij in het been gebeten;
bie **ante aufanonen b. = de tanden op elkaar
bijten; nid)th 5u b. unb fin brecben (ob. 5u nagen)
niets te eten (te bikken) hebben;
baben
Grad beif3en = in het zarid of in het stof
bijten; ben 2ePten b. bie = de laat,ten
komen er het slechtst af; es beit mitt auf
ber 8unge = het bijt mij op de tong; icb beite
mid) auf bie 2,ippen — ik bijt mij op de lippen;
knagen.
(bout Oerniffen u.
bei'fonb = bijtend, stekend, scherp.
— = butertje, tand.
Zei l fierctien, f.
biet.
13e-ifOutil,
23eif;s 3a4tt, in. = snij-, bijttand, voortand.
nijptang.
Zeifriange, in.
13e-iiitanb, tn. = bijttand, hulp; helper; einem
iem. hulp terleenen; recbtlicber
8. letjten
= advocaat, rechtskundig raadsman; tart=
birder 0. = rechtskundig advizeur; (bei einem
atneifampfe) getuige, secondant; (ein Scbiff)
voorzeiler.
subsidie, onder,
Zeiltanbgetber,
standsgelden.
baftetben, ft. ().) = bij den wind zeilen.
belftedeit, fcbru. (b.) = in den zak steken;
gevangen zetten, inrekenen.
bei'iteb(e)n, unr. ().) einem = bijstaan helpers,
ondersteunen; able Segel b. la(reit = alle zeilen
bijzetten.
23e-i'fteber, nt. = bijstander, helper.
(geldelijke) onderstand, sohZei'itetter,
sidle. bijdrage.
berfteuern, fcbm. (b.) = bijdragen (5u : voor).
bel' itintuten, fcbrn. (1) ) einem = instemmen
met tern., zich voor iems. meening verklaren.
komma.
Zeilirirb, in.
. Ardge = bijdrage, aandeel ;
13eilrag, tn. —
bijzondere belasting.
ettv. _ bijdragen;deelbet' tranen, ft. (b.)
nemen can; bevorderen.

Zeitriiger.

102

Zei'irhaer, nt. = bijdrageschrijver.
3eilra0antell, tn. = bijdrage, aandeel in
de kosten.
belastingschuldig.
beilraaWilittia
beilreiben, ft. (tj.) = doen inkomen, binnenhalen, invorderen, inkasseeren,Innen (Scbulben
a. 3.); (bad eta)) bijeen-, samendrijven.
Zei'treibutta, —, —en = inkasseering.
beilreten, ft (f.)=(einer Tteinung) omhelzen,
instemmen met, meegaan met, zijn adhezie
schenken aan; (einem Zertrage) toetreden tot.,
(sitter Oefettitaft) zich aansluiten bij, lid worden van.
instemming, goedkeuring,
Zeltritt, nt.
toetreding, deelneming.
= voorloopige uitspraak.
bijwagen.
13eilvaaen, m.
bijwerpen, bijvoegen.
beitistfein, ft. (b.)
Zetnert, f. = bijwerk.
beily obnen, ftin. (b.) einer Sate =- bijwonen,
tegenwoordig zijn bij, bijzijn; (einem) eigen zijn.
bijvoeglijk naamwoord, adjec13eilvort, f.
als adjectief, bijvoeglijk.
tief. beilukttirf)
bijdragen.
bei'Aablen, Tap)). (tj.)
bel'360ten, fcbin. (1).) = bijtellen, meetellen,
meerekenen.
bijtend vocht, 'oeitsvocht.
Ze13'briibe,
Zel'3e, - beits, het beitsen; bijtend middel,
sterk water; valkejacht; de gezamenlijke
honden en vogels voor de jacht op roofvogels;
bringers = in de beits zetten.
in bie
ei'3eidjett, f. = (in alappen) bijteeken; (in
ber Nufif) kruis of mol.
f. = beitsijzer.
beti erten - bijtijds, tijdig; op tijd.
bel3en, fcbin. (b.) = beitsen, uitbijten, uitbranden, looien; (Zabaf) sausen; weeken;
(jagerst.) lokken; (met roofvogels) jagen;
tanig.
gebeiat
bijtend, scherp, uitbijtend, uitbranDei'vnb
dend.
notarieel getuige.
Zef3Clige, nt.
Zei3'bunb, tn. = speurhond.
-=•looierskuip.
beitsmiddel, bijtend middel.
Zeipnittel,
bejagen.
beja'fien, ittn. (b.)
ftro. (b.) bevestigen, toestemmend
beantwoorden, ja zeggen op.
bein'bent) = bevestigend.
beiaba = bejaard, oud, op leeftijd.
bevestiging.
liteia'bung, iv. —, —en
bevestigende zin.
13eja i t1nntOgaii,
bejammeren,beklabeianemern, fcbi-n. (b.)
gen, betreuren.
beianenternequert, 411firbin = beklagenswaardig, betreurenswaardig.
befallen, itin. (tj.) = bekalken, met kalk
bestrijden.
bestrijden, bevechten.
bereint'Ofeit, fcbiro. (b.)
befanntsbekend; ritbnitiob b. = met roem
of roemrijk bekend, beroemd; ein l8 e f an n=
ter non mit = een kennis van mij; War
nientanb 23ef a itute ba = er was daar geen
enkele kennis; icb bin bier nitt befannt =
ik ben hier ree md, niet bekend; fit mit
einem b. macbett ob. mit einen b. inerben =
kennis maken met iem.; einen mit einem b.
iem. met iem. bekend maken of
maten
iern. aan iern. voorstellen.
betannttict).
betann'termafgn
= bekendrnaking, kennis15efannt'aabe,
geving.
befannt'aebeu, ft. (tj.) = bekendmaken.

befommen.

— = bekendheid.
Zefannt'beit,
berannflitt = zooals men weet; zooals bekend is; men weet dat
.
befannt'inarOen, ftru. (b) = bekend maken;
publiceeren.
3efannt'mat*Ina, —, —en = bekendmaking, kennisgeving, aankondiging, publicatie.
liefannt'frOaft, tn. —, —en = kennis, bekende;
ivann baben Cie feine (ob. mit ibm)
gematt? = wanneer hebt u kennis met hem
gemaakt?
bekanten, met kant
befanlen, fcbin. (tj.)
versieren; kantig maken.
befalYPen, fcbin. (b.) = (Odume) toppen, bekappen.
= poelsnip, bekassine.
Zefaffi'ne, iv. —,
befetrren, fcbro. (b.) = bekeeren.
—, —en = bekeering.
Zefelfruna,
ZefebirunOanitalt, in. = zendelings-, bekeeringsgenootschap, missie.
liefeirranOelfer, m., :tuAt, iv. = bekeeringsij ver.
beicrenen, unr. (tj.) = bekennen, belijden;
erkennen; (arbe) bekennen; ficb z,u ether
9ietigion b. een godsdienst (openlijk) belijden; ittj befenne mit au ettn. = ik beken
mij aan iets schuldig, deelgenoot; idj befenne
empfangen Sit baben ob. id) befenne mitt) aunt
ittPfange = ik erken de ontvangst (van...)
13efen'ner, m. = bekenner, belijder; iem.
van ja of neen; Gbuarb bet = Eduard de
Belijder.
bekentenis;
—fe
Zefennt'n0., f.
= belijdebelijdenis. 2efenntlti0Mrift,
nisschrift, geloofsboek.
befielen, fcipa. (b.) = (ein ntabier) bepennen.
beitai gett, fcbin. (b.) = beklagen, betreuren;
fieb bei einem fiber etla. = bij iem. over
iets klagen.
= beklagenswaarbefla'netOlvert,
dig, te beklagen, te betreuren.
Q3eflatfter = (strafrecht:) beklaagde, aangeklaagde; (civielrecht:) gedaagde.
bertaffriien, fcbtn. (b.) = (einen) toejuichen
(met handgeklap); bepraten, bebabbelen, bekletsen.
befte'ben, fcbtro. (tj.) = beplakken; [kleven].
beiteffen, befferflen, fcbm. (1.) = bekladden,
bevlekken, bemorsen.
wortel schieten, be[beffei'ben, ft. (b.)
klij ten].
beftei'Den, ftiv. (b.) (be)kleeden, bedekken,
behangen; bekleeden, vervullen; (ein Zan)
omwoe'len.
befteillern, fcbtn. (b.) = bestijfselen, stijfselen.
u. ft. (b.) = beklemmen,
beflem'men,
drukken, benauwen.
Zeffent'mung, iv. —, —en = beklemdheid,
beklemming, benauwdheid.
beitaterit, fcbtu. (b.) = beklauteren.
beflinlen, itin. (b.) = aan elkaar voegen,
vastklinken.
beffonenten = beklemd, benauwd, gedrukt.
Zeflonemenbeit, —, —en = beklemdheid,
benauwdheid, gedruktheid.
beffotrfen, fcbin. (b.) bekloppen, aankloppen,
percuteeren.
beknabbelen, bebefnabliern, icbtv. (t).)
knagen.
ftiv. (1).) = zich een roes
befnei'pen
drinken.
befonfuten, ft. (l.) = krijgen, ontvangen,
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verkrijgen; einen Nif3
= scheuren, barsten;
= jets te zien krijgen,
etro. 51.1 Oeficbt
bemerken; ben ScbrutWen = kou vatten,
verkouden worden; einenAorb b. = een blauwtje
loopen; ettn. fatt b. = genoe, van lets krijgen,
jets zat worden; bet, (f.) = bekomen, bevallen; [gedijen]; tot befonune
Ehnen ob.
boobt befotrun' = wel bekome het U.
= goed bekomend.
beforlett, fc1)1v. (b.) = kurken; (ein 91e13) van
kurken voorzien.
betiVitigen, fcbtu. (b.) voeden, onderhouden,
den kost geven, verplegen.
ZetiVitigung, ha. — kost, voeding, onderhoud.
befrartigen, fcbtu. (b.) = bekrachtigen, bevestigen; wettigen; Iversterken]; eibticb (mit
einem ibe) b.
onder eede bevestigen.
lietriirtinunn, tp. —, —en = bevestiging,
bekrachtiging, homologatie.
ZetriirtigunOeib, tn. = bevestigingseed.
betriin'3eu, fcbn). (tj.) - bekransen, versieren
(met groen, bloemen enz.).
betrat i3ett, fcbtu. (b.) = Pekrabben, bekrassen.
betterben, fcbtn. (ti.) = met krijt bestrijken,
krijt aan (jets) doen.
befreu'vu, fcbiv. (b.) = met een kruis teekenen (eine dote 5. 0.); fitt = een kruis
maken, zich zegenen.
befrietten, ft. (O.) = bekruipen, kruipen op
of over.
betries nen, fcbtn. (b.) = beoorlogen.
betriCteln, fcbtn. (b.) - kritizeeren, bevitten,
vitten op.
betrit'3etn, fcb iv. (ti.) = bekrabbelen, knoeien op.
bekruimelen.
lcbtu. (b.)
betru'iten, fcbtn. (b.) = om-, overkorsten.
betiimluern, fcbro. (b.) = (einen) bedroeven,
bekommeren, verdriet doen; fill) ilber ettu. ob.
einen b. = zich over jets of iem. bezorgd,
ongerust maken, bedroeven; ficb um et1o. ob.
einen b.= zich aan jets of iem. gelegen laten
liggen, zich met jets of iem. bemoeien, inlaten.
bekommering,
—, —le
Zetiimluerni,
zorg, kommer, \ erdriet.
befun'ben, fcbtn. (b.) = verklaren; te kennen
geven, aan den dag leggen; betuigen; getutgen van.
belifdietn, fcbit). (tj). = belachen, glimlachen om.
beta'rbeu, fcbtu. (b.) = belachen, lachen om.
belachehjk.
b eIcedi
ert
beladen, belasten,
u. ft. (b.)
beta'ben,
overladen.
Zetan', nt. —(e0, ..tage = belegstuk, overdeklung, laag (b y . op de tong); [ook voor
Q3eleg: bewijsstuk].
belegeraar.
—
Zeta'tlerer, m.
beia'aern, fcbru. (b.) = belegeren; (einen mit
etrn.) aantioudend lastig vallen.
—, —en = beleg, belegering.
'Zeta'nerung,
belegeringsgeZein'tierunOnefetiiitl,
schut.
lieta'geruuOutiin3c, tu. noodmunt (tijdens
een beleg). lieta'nerunO3uftattb, = staat
van beleg; in 0. (ber)f*n (ergens) den
, staat van beleg afkondigen.
= van belang,
—(e)t: bon
'i3eIang',
gewichtig.
'belan'nen, fdp-o. (b.) aanbelangen, betreffen ;
n(bor Nericbt ob. gericbtlicb : gerechtelijk) vervolgen.
= onbelangrijk, zonder belang of
gewictit. betong'reirI) = belangrijk, van belang.
belOrpeu, fcbto (b.) = met lappen behangen

bete6reti.

(ben Satb); betappt' (hoe ‘caagbbuttben) =
met lange overhangende bovenlip.
beicifjett, ft. (b.) = laten blij ven, laten rusten,
laten voortduren; (einen in feinem %mte) bestendigen.
betai ften, fcbtn. (b.) = belasten, beladen, bevrachten; bezwaren; (einett fur eine getniffe
Summe) debiteeren.
(I).) einen = lastig vallen,
betii i ttigen,
hinderen.
—, —en = bevrachting; belietifitung,
lasting, verzwaring.
Zetaltuu03eune, m. = getuige a charge.
betateu, fd)tn. (1) ) = belatten, met latten
betimmeren.
beinu'beu, fct tv. (b.) = met loof bedekken;
fief) bladeren krijgen; bicbt befaubt =
dicht bebladerd.
beloeren, bespieden.
betan'ern, fctIo. (b.)
lietauf nt. —(e)h = beloop, bedrag.
betaiefen, ft. (tj.) = beloopen, bezoeken; beslaan, dof worden; dekken, bespringen; fief)
= bedragen, beloopen; hie tinfoften fid)
auf 100 'ater = bedragen 100daalder; (zich)
paren.
befauldjen, fcblo. (b.) = beluisteren, bespieden.
tlefe'Den, fcbtn. (b.) = beleven, bezielen; doen
opleven, verlevendigen; tnieber b. = doen
herleven; jentanb toffmingen neu b. = iems.
hoop weer opwekken; fin) b. = levend of
le;endig worden; ficb neu b. = weer opleven,
met nieuw leven bezield worden.
levend, bezield; ein betebte
tabt,
°debt'
biertet = een drukke, levendige wijk.
— = bezieling, levendigheid;
Zetetie4eit,
drukte.
Zete'buitg, tv, —, —en opwekking tot het
leven, levendmaking. ticte'buttOberfur, In.
= poging om het leven weer op te wekken.
befecten, fcbtn. (b.) = belikken.
Zeleg, nt. —(e)h, —e = bewijs, (bewijs)stuk,
dokument; kwitantie; voorbeeld.
belegsel, boordsel.
—
Zete'qe, 1.
gelegen (getegen).
I. Mewl/
II. befe'neu, fcbm. (b.) mit = beleggen, bedekken
met, voorzien van; mit ftgaben = belasting leggen op; (mit einem stamen) noemen,
qualificeeren; mit strafe b. = straf opleggen;
(mit q3erfonen) bezetten; ein lergtoerf =
in een mijn laten werken; eine taht mit
Zrui)pen b. = troepen in een stall leggen;
mit Oefcbtag b. = beslag leggen op; (eine
Recbnung) staven, waar maken; (eine tuff age
mit Stetten) bewijzen, staven; (einen 43tat,
eine ,8eitung) bespreken; (ein kotteg) zich opgeven voor, zich mschrijven voor ; dekken.
eten' egemPtar, f. ; mummer, tn. = bewijs exemplaar ; -nu mmer.
23eteg'fr4aft, ha. — = al de arbeiders van een
mijn e. d.
= bewijsplaats.
ZeIen i fteite,
betegt' belegd, bedekt; (bon her Bunge)
beslagen; eine betegte C-S'tintme = een bedekte,
gedempte, doffe stem; betegte6 Ortitcben =
broodje met jets er op.
— en = belegging enz., vgl.
Zete i nuuo, tu.
betegen•
beleenen, fcf)tv. (b.) = met een leen begiftigen,
beleenen; [hypotheek geven op].
Marren, fct)tb. (b.) onderrichten, inlichten.
(einen itber ettn.=iem.omtrent jets); terechttaffen = met zich laten praten,
wijzen; fill)
= iem.
reden verstaan; einen eject bellern

befOrenb.
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de oogen openers, uit den droom helpen, beter
inlichten.
beteirreitb = leerzaam.
zwaarlijvig, gezet, korpulent.
beteibts
– – zwaarlijvigheid, gezetZeteiDetieit,
heid, korpulentie.
beteib'iiitfitigett, fcbin. (b.) = met een lijftocht
begiftigen.
Detei'bineit, fc0i-u. (b.) = beleedigen, krenken;
k we tsen ; pijnlij k aandoen.
Zeta/liming, M. –, –en = beleediging.
befell/en = betebnett.
[Delentlitern, ftin. (b.) = beetnemen; Detear.
inert = suf, onhandig; emit betentmert(e0 135e
ficbt = een beteuterd gezicht; belemmerter
sled = belabberde, sukkelachtige keret]
Zetentnie, m. –en, –en = belemniet (een
versteening).
Detejen = belezen (ein belefener Mann; belefett
in ettn. fejt°.
– = belezenheid.
Zele'fent)eit,
Zeteta'ae (spr.: bet-etaazje), tn. –, –n
eerste verdieping.
befettelyten, fcbin. (b.) verlichten, illumineeren ; ophelderen, in het licht stellen, opklaren;
van nabij beschouwen.
Zelcurirtung, tn. –, –en verlichting, illuminatie; opheldering.
DetetinVilen, Detetentunben, feOtt). (b.) = in
(goeden of kwaden) roep brengen; libel be=
leumbet te slechter naam en faam bekend.
balm, fc41-u. (b.) keffen; blaffen; brommen,
knorren.
= Belgie. Zet'Ater,
Zernien, 1.
– = Belg. 913el'alerin,
–, –nen = Belgische. DetigifM = Belgisch.
= Belgrado.
Zetigrab, f.
= Belial, duivel.
Zetiai, in.
DettOtett, fcbin. (b.) = belichten.
believen, wenschen,
I. Defiebeit, fcbtv. (b.)
belieft,
willen;
Cie nod) eine Zaffe?
wenscht U nog een kopje? Cie b. au fcbersen
U maakt gekheid;
Cie berauf6ufommen
komt U asjeblieft boven;
betiebt (jfjnen)?
wat wenscht U (wat is er van uw orders)?
mfe betiebt? = watblief? mie e ZOnen betiebt =
zooals U verkiest;
betiebte ibm nicbt au ant,
Morten
hij verkoos (belielde) niet te antwoorden.
believen, welgevallen, zin;
II. Zelie'bett, 1. –
naar believen, vrij, ad libitum;
net
geheel naar uw eigen
gan6 nat k'5'brent 93.
= het
zin of believen;
ftefjt in Zis'brem
is aan U overgelaten.
Detie'Dig = naar verkiezing, willekeurig; eine
belief)* 2inie, 8abt een willekeurige lijn,
een willekeurig getal; au jeber beliebigen
Stunbe = op elk uur.
betiebt' (fief) = geliefd, bemind; gezocht,
gewild.
= Belisarius.
Zettfari,
Detilten, fcbm. (b.) = bedriegen, misleiden,
bedotten.
– = belladonna, doodkruid.
Zeltaboifita,
ZeIrbatint, m. = abeel, witte populter.
bet'ten, ft/v. (b.) = blaffen, keffen, bassen.
Zellentiaunt, zie Oettbaum.
Zeltetriff, tn. –en, –en -= bellettrist, geletterde. Zettetaitif,
–, –en = bellettrie,
fraaie letteren.
= bellettristisch,
tot de fraaie letteren behoorende.
=
bellevue.
M.
–n
u.
8ettetiu'e,
Zettljantutei, m. = belhamel (in eig. bet.).

Zeito'na,

bemii4en.
= Bellona (Rom. oorlogsgodin).

Defo'binen, ft m. (b.) = prijzen, loven.
ZCIO ' bigUtta4fctirelinit, 1. = loffelijk schrijven.
[betubti = bovenvermeld].
(t,.) = beloonen.
betarnen, id)

–, –en = belooning.
Zeivirttuttn,
= de
Zeit, m.: her dirode nub her Itteine
Groote en de Kleine Belt.
DefuOfett, fditu. (b.) bedotten, bedriegen.
tielii'gett, ft. (b.) =- believen, leugens op de
mouw spelden.
Detni ftigen, fcDru. (b.) = vermaken, onderhouden, amuzeeren.
Defulligenb = vermakelijk, amuzant.
vermaak, ver–, –en
Zetui ftiqunn,
makelijkheid, amuzement.
= belvedere.
–
Zeitiebe're,
DentiirtYtinen 140, fcbtn. (0.) einer Sacbe = zich
van iets meester maken, iets bemachtigen,
vermeesteren.
Zentaqtinting, in. –, –en = bemachtiging,
vermeestering, verovering.
Dentriletit, ftiv. (Ii.) = bedillen, bevitten,
kritizeeren, aanmerkingen maken op.
Dentalen, fcbru. (b.) = beschilderen
bedillen, bevitten,
Dentiin i netn, fdpv. (b.)
aanmerkingen maken op.
Dentnninen, fcbm. (b.) = (ein Scf)iff)bemannen.
ZeinctiVitung,tu.– bemanning, naanschappen.
bemantelen, bewimfdpu. (b.)
pelen, ergoely ken, verbloemen, een (mooien)
glimp geven; (ein
wettigen.
DentaiVern, icbm. (b.) = bemuren, ommuren.
bemaus fen, icbtv. (b.) = bestelen, (iem. kleinigheden) ontfutselen.
Dentellterit, fcbtv. (b.) = vermeesteren, overmannen, overwinnen, overmeesteren ; firs) ehter
Sate b. = zich van iets meester maken.
Dente-tight, fcbm. (b.) = met den beitel bewerken, cizeleeren.
Dentabet = gemeld, bovengenoemd, bovenvermeld.
Dente/'(0n firk ftiv. (b.) = zich bemoeien,
zich afgeven.
Dentertliar = merkbaar, zichtbaar; fic4
mactien = zich laten merken of waarnemen.
benterlen, ftiv. (b.) = bemerken, gewaarworden, opmerken; aanmerken, doen opmerken; opteekenen, noteeren.
Dente-efetOivert = opmerkenswaardig, opmerkelijk. Denteril litt = op te merken, einem
etm. b. maten = iem. iets doen opmerken;
ertoonen.
ficb maten = zich laten men, zich
Zenterlunn, ru. –, –en = waarneming, opmerking, aanmerking, nota, notitie.
Deineilen, ft.(0.)– (aOmeten,opmeten,opnemen.
Deinitleiben, fcbtv. (b.) einen = medelijden
hebben met iem.. iem. bekiagen.
N

Dentititeibe/Olvert,./uiirbin,Deiniffeibung4z
tviirbig = beklagenswaardig.
DentitleIt = bemiddeld, gegoed, in goeden doen.
–n = boterham.
(b.) = foppen, beetnemen,
bedriegen, besjoegelen.
Dentooff = bemost; bemoofta
= oud
student.
Dentiilyn, fcbtv. (ti.) einen = moeilijk of lastig
vallen, last veroorzaken; barf id) Cie bar=
b.? = mag ik u daarom lastig vallen; =
zich moeite geven; zich inspannen, zijn best
doen (etm. au tun ob. fitr einen); fic etm.
b. = moeite doen om jets te krijgen (eine
Stale, ein gliibcbett 6. O.); Want Ste fit nicbt
Zetit'ute,

Dento t tlefit,

•
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berein b.? = zoudt U (niet) zoo goed willen
zijn binnen te komen? eifrig(ft) bemiibtfein =
al zijn best doen.
Zentii`bung, tu. —, —en = poging, moeite;
inspanning.
bentu'itern, fcbiu. (t).) : einen b. = iem. monsters zenden.
bentufterit, idnu. (b.) einen = als een moeder
voor iem. zorgen, iem. bemoederen; chaperonneeren.
beitatirbart = naburig, dichtbijzijnd.
(tj.) einen bon ettu. =
bettOrictitigen,
inlichten, bericht zenden, waarschuwen, berichten.
—, —en = bericht enz.
9SenacirricOtioutig,
= advies3enacirriciniflung0E4rethen,
brief, informatiebriet
bettarirteiligen, fcbtn. (b.) einen = benadeelen,
schaden, nadeel of schade toebrengen.
fiena'cietti, ict)tv. (0.) = benagelen, bespijkeren.
bena'gen, fcbtv. (t).) = beknagen.
[betta'men ob. Denaittlett, fcbtu. (tj.) = benoemen].
beitannf = benoemd.
bertartits = met litteekens bedekt.
betta'frOen, icbw. (b.) ethi. = van iets snoepen.
— = band, snoer, koord.
1.
antutt = zich
Ze'ne: fhb b. tun, ficb ein
te goed doen.
fcbtv. (b.) = benevelen (eig. en fig.),
bedekken (met nevel); bedwelmen.
(0.) = benedijen, zegenen,
bettebei'en,
zalig prijzen.
Benediktus.
Zeltebitt, nt.
Zettebirtenfraut, 1. = gezegende distel,
nagelkruid.
Benediktijner.
—
Zeitebilti'ner, tn.
Zenebittii tterurben, m. = Benediktijner orde.
Zenebif1t0, nt. = Benediktus.
benebi3ie'ren, fcbtv. (b.) = zegenen.
—e = benefiet, benefice3ettef-i3', 1.
voorstelling e. d.
ZeiteNiant i tn. —en, —en = weldoener.
Zenefirliat', nt. —en, —en = beneficiant; beweldadigde, ook: iemand die een toelage
heeft, die ‘an een beurs studeert.
beneficium,
.. aien
Zencil'Aiunt, 1.
voordeel.
23enefi3'boritelfung, tu. = benefice-voorstelling
I. beiteO'nteit, ft. (fj.) = (einem bie augidtt, bie
(offnung, ben %tent. bct?, 52icbt) ont-, benemen; ber Bein bat Ott benommen = beneveld,
bedwelmd; fici) b.= zich gedragen, zich houden; er toeif3 ficb nicbt ou b. = hij is met zijn
figuur verlegen; lid) mit einem b. = het met
iem. eens (zien te) worden.
II. Zettetymen, 1. = gedrag, manier van
doen, handelwijze; lilt mit einem in?, 0. feten =
't met iem. eens worden.
bencillen, fcbm. (t.) einen (urn ettv. ob. tvegett
eine): Sadie, ob. einem Ow.) = iem. (om iets
of iets) benijden.
tiencis beitOtiert = benijdenswaardig.
benoemen, noemen;
Innen'iten, unr. (b.)
doopen; (Beit unb Zrt) bepalen, noemen.
beitet s 3en, fcbtro. (b.) = bevochtigen, nat maken.
Bengalen. Zenciale, m.
Zettga s ten, 1.
—0, —n = Bengaal, Bengalees Zett'gall, 1.
Bengaalsch;
=-- 't Bengali. betigalifd)
3engalifcber Veerbufen = golf van Bengalen.
— = [knuppel], klepel; bengel,
Zerti nel, m.
slungel, lummel. beiegelbaft = bengelachtig.

berafen.

ben'neltt, fcbtv. (b.) (%iiffe) = jassen, afslaan
met een stok.
—n = vrachtmand, korf;
[ZettIte,
mandewagen].
= Benno, Ber (voor Bernhard).
Zen' t10,
fein = iets noodig
einer Sacbe
hebben; bad Oenkitigte = het benoodigde.
liti ett*Oen, iA ni. (tj.) (ifibtfcb) = danken (na
het eten); zegenen].
benunentern, fairy . (f).) = nummeren.
beitut'vn, twitiit'3ett, fcbtu. (b.) = gebruiken,
gebruik maken van, zijn voordeel doen met,
benutt(ig)en, aanwenden.
Zeititzt!, 1. —(e ) = benzine.
Zete3oe (spr.: bentso-ee), f.
=
benzoe (een welriekende hars).
Zen'petuaffer, f. =
Zen'petinftur,
maagdemelk.
Zenvin', f. —(e) = benzoIne.
= benzol.
tieninr, f.
ticob'ettett, fcbtv. (b.) waarnemen, beschouwen, nagaan; opmerken, waarnemen, merken ;
in acht nemen, opvolgen, betrachten.
m. = beschouwer, waarnemer.
Zeotvadjtung, — en = waarneming enz..
vgl. beobacbten.
ZetWarbtUn0104i, = observatie-, verkenningskorps.
tleub'atijtungOtation, tn. = waarnemingsstation, observatorium.
beolyvt' = geoord.
twori bertt, fcbtv. (0.) =bevelen, bevel geven;
einen irgenbtuobin b. = afvaardigen, sturen;
beorbert fein = bevel gekregen hebben, belast zijn.
tiePaclen, id)1-13. (tj.) = bepakken, beladen.
bepan'Aern, fcfm. (1).) = bepantseren.
betifiiblett, idly. (I.) = ompalen, palissadeeren, afpalen; stutten (met staken).
00fIan',3en, fdpu. (b.) = beplanten.
imPtiniterit,ittIv.(1).)=bepleisteren,plaveien.
(b.)
Deplanlett,
(met planken) bekleeden, beschieten, beplanken, betimmeren.
beWat'ten, fatty . (b.) = (met vierk. tegels)
bevloeren; met platen bedekken.
Deptatti bent, fdpu. (b.) = bebabbelen, bepraten
betiorftertt, icf)tu. (1).) = opvullen, kapitonneeren, met kussens voorzien.
bepur'pern, 1Mu. (1).) = purperen.
bequent' = gemaklievend, gemakzuchtig, gemakkelijk; passend, geschikt, aangenaam,
p1 e ttig; gaarne bereid; geriefehjk, gemakkelijk;
ficb b.= neem uw gemak, maak
macben Sic
het u gemakkelijk; einem b. macben =iem.
op zijn gemak brengen; wenn e?, Z5)bnen b. ift =
als het u schikt; er tvobnt recbt b. = heel
geriefelijk; ber Nocf fiV b. = die jas zit gemakkelijk; bequemer Sinb = handzame wind.
Dequenten fit% fcbtu. (1).) (In etb.).) = zich (in
iets) schikken, zich (tot iets) leenen, zich
(naar lets) voegen, schikken.
—, —en = gemakzucht,
ZetInetttlichteit,
gemakkelijkheid ; gemak, geriefelij kheid ; elite
= zekere plaats; nacb ZOirer
=
getroiffe
zooals het u het gemakkelijkst is.
= gemakkelijk.
Zeque'mung, tt).: nacb
bequieren, fdp-n. (b.) = verfoel en.
(b.) = een rand
berauben, beriin'bern,
aan (iets) maken, randen.
berapen
(een muur);
=
(tj.)
berap'pett, fcbtv.
dokken, opdokken, over de brug komen, betalen.
Derajen, fcbtu. (b.) = met een grasperk be-

bcraten.
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dekken, van grasperk voorzien; ein fcbiitt
berafter $tab een inooi grasperk, gazon.
beralen, fdpv. (b.) = (einen) raden, raad
geven; consulteeren; ettu. ob. fiber ettv. b. =
over lets beraadslagen, delibereeren,rid) mit
met iem. over lets raadeinem fiber env.
plegen, beraadslagen.
beralenbe Stimme = raadgevende stem.
berati fttiagen, fcim). (b.) = Ober ettu.) beraadslagen, beraden, overleggen.
Zetalung, iv. —, —en = beraadslaging,
overweging, overleg, deliberatie.
beraul bett, fcbtv. (b.) einen einer acbe = iem.
van lets berooven, ontdoen, ontblooten; iem.
lets ontrooven.
Zerau'butta, tn. —, —en = berooving, ontrooving, plundering.
beran'eben, relit)). (b.) = berooken, bedampen,
met rook vervullen of bedekken.
beratectiern, fcbhi. (b.) = berooken; met reuk
doortrekken, parfumeeren; ophemelen,
berauldiett, rcbtu. (b.) = bedrinken, dronken
maken, bedwelmen; rid) D.= zich bedrinken,
zich een roes drinken.
beratt'frtjettb = bedwelmend; koppig.
Berber, Barbaresk;
—
Zer'ber, m.
Barbarijsch paard. Zerberei' bie, — = Barbarije.
Zer'beriL Zerberit'3e, tv. — = berberis.
Berbersch, Barbarijsch.
ber'berife4
bere'r4enbar = berekenbaar, schatbaar, te
berekenen.
fiercely-nen, fd)tu.(b.)= berekenen, uitrekenen,
beramen; opmaken; in rekening brengen
(einem aim au bem unb beat $reire b.); [fici)
mit einem met iem. de rekening opmaken].
Zeredrttung, to. = berekening, uitrekening,
schatting.
beredytigen, fc0hi. (b.) = (einen au ettu.) iem.
het recht tot lets geven of toekennen, machtigen; berecbtigt rein gerechtigd zijn; bie
Oexecbtigten = de rechthebbenden.
Zerectrtigutta, —, —en = recht, volmacht.
berebett, rcbm. (b.) = bespreken, bepraten,
bebabbelen; einen au ettu. b. = iem. tot lets
overhalen, overreden, bepraten;
=
bespreken, met elkaar bespreken.
bevel:11am = bespraakt; welbespraakt, welsprekend, woorderijk. Zereblantteit,
—
= welbespraaktheid, welsprekendheid.
berebt' = welsprekend, welbespraakt.
—, —en = overreding, beZerebutta,
spreking.
bewust, besproken; vermeld; ber
bereat'
beregte Wegenftanb = de zaak in kwestie.
—e = gebied, dornein,
Zereirty, m. u.
sfeer ; bereik ; ber
einer Runft = het gebied
=
van een kunst; bad gebiirt nicbt in meinen
... tot mijn resort; itn
ber Stimme =
binnen het bereik v. d. stem.
verrijken.
bereittern, fctiry .
betellen, fcbtn. (1).) = hoepels doen om; met
rijp (rijm) bedekken, berijpen.
berellnen, fcbtu. (b.) = berijmen.
berennen, bereiltigen, rd)11) (j.) = (eine
Recipung) aanzuiveren.
bereijett, jcbtu. (b.) = bereizen, doorreizen,
bezoeken.
bereid, gezind, klaar, voorbereid,
berth'
gereed.
I. berate/t o fcflu. (b) bereiden, gereed of
klaar maken, vervaardigen; voorbereiden;
bereiden, aandoen, veroorzaken (Rummer,

= zich tot
Q3ergniigen a. 3.); ficb au elm.
lets voorbereiden, zich voor lets klaar maken.
beraten, ft. (tj.) = berijden; (een paard)
dresseeren.
— = bereider; berijder.
Zereiler, m.
berei0' = bereids, reeds.
Zereit'frfinft, B. = gereedheid; OSetb in 0.
baben = geld beschikbaar hebben; in 0. rein
ob. fteben = gereed of bereid zijn; in 0.
gereed
liepen = klaar liggen; in
batten
= geheel gereed of klaar.
houden; in boiler
= geneigd, gezind.
tiereinviltiareit, tn. =bereidwilligheid, ij ver.
beren'nen, Ic4m. (tj.) = berennen, bestormen.
= Beresina.
liereji'na, tn.
bereu'en, Tann. (b.) ettv. = iets berouwen, berouw over lets hebben.
Zorn, in. —(e)11, —e = berg; hoop, stapel;
ba jteben bie Zcbren am . e = daar zitten
we nu (en kunnen niet verder); binter bent
serge batten mit ettu. terughoudend zijn
met lets; ()inter bem Berge inobnen auct (floc())
£eute = men moet niet meenen alleen de
wijsheid in pacht te hebben; er ift fiber atte
serge = hij is er van door; mfr finb nocb nicbt
Her ben ',B. = we zijn er nog niet, we hebben alle moeilijkheden nog niet overwonnen;
stroom op; bie ,,acre rtanben mir
serge = de haren rezen mij te berge.
bergaf, naar beneden (ook fig.),
bernab'
achteruit.
mijnbouwschool.
Zera'nfabetnie, tv.
Zern'nfattn, m. = steenaluin.
bernama4'rifc1)=Bergamaskisch, van Bergamo.
= bergamot.
—,
Zergantotle,
bergamot-olie.
Zlernamin'teniM, f.
-= wilde rabarber.
Zera'ampber,
Zera'autt, r. = mijnadministratie, mijnbestuur.
beg:inn' = bergop.
:arbeiter, m. = mijnilwerk
Zerglarbeit,
(of: -arbeid); -werker.
bernaufs = bergop.
Zernlbau, tn.; :baufunbiner, m. = mijnilbouw (of: -wezen); -bouwkundige.
ambtenaar in de mijnen.
Zera'beamter,
Zera'llbeWobtter, in.; :blau, f.; :bobte, tn. =-berg II bewoner ; -blauw (of: koperzuur); -kraai.
tier'nenetb, 1., Zer s getobtt, m. = bergloon,
berggeld.
Zer'agint, f. = berggoederen, geborgen goederen.
beegen, ft. (0.) (bu birgft, er birgt; Barg; barge
ob. Wiry; birg ! geborgen) = bergen, redden,
in veiligheid brengen, bezorgen.
— = berger (ant Stranbe).
Zer'aer,
bergloon; ook: bergrecht.
Zer'neredit, f.
steenuil.
Zern'eute,
vaart stroomop.
Zern'fabrt,
:fagan, nt., :felt, j. = berg11Zern'Jalt,
stortmg; -fazant; -feest.
Zernifeftuna, to. ; :fett, f.; :fewer, 1. =
berg!! vesting; -talk; -vuur (of: signaalvuur).
Zerg'fp.:, u. —en, — e(n) = hartstochtelijk bergbestijger.
= mijr4bouwZeralfretbeit, tv.; :twig,
vrijneid; -gang (of: -ader).
—e (middeleeuwsche)'
Zera'frieb,
slottoren.
Zerelnenenb, in. berglistreek
(of: bergachtige str.) ; -geest (of: kabouter).
Zern'aettok m. = deelgenoot in de mijnen,,
lid van een mijnwerkersgenootschap.
neictilvorner, th. = jury-lid van de mijnrecht-

=

Zerggetverffitaft.
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bank. 3erg'getnerffr4aft, tv. = mijnmaatschappij. Zerg'gh0, f. = rotskristal.
Zerg'grat, tn. = bergkam, bergrug.
Zerg'gut, f. = delfstoffen; ook = 3 ergegu t.
= berghelling.
Zerg i balbe,
Zerg'bauptntann, m. = prezident van een
mijnbestuur; mijninspecteur.

(einen ,f)anbet) bijleggen, in orde brengen;
(eine Sctiutb) vereffenen, regelen.

ZeriOtigunObogen, m.=proef blad, proefvel.
ZerictiWbrief, nt. = adviesbrief.
berteAett, ft. (ti.) = beruiken.
fieriefetti, fcbtv. (4.) = groeven, ribben, canneleeren.

berg'bocti = zoo hoog als een berg.
beriefein, feint). (b.) = besproeien; bevloeien.
Zerg'll but& I.; =iiiitte, to. = bergIlhout, - hut Zerie'fetung, —, —en = bevloeiing, irrigatie.
(ook: mijndak).

zie 93entift.

berin'ten, fcbto. (b.) = be- of omschorsen.
ber'gictit, ber i gig = bergachtig.
omgeving.
ierglappe, = mijnwerkerspet of - muts. Zering', m. —(e)i;, —e
Zern'tatK, tv. = wilde kat. liergleffet, Zeritt', tn. = district (voor een bereden optn. = door bergen ingesloten dal, keteldal.
= bergketen. Zerolnap0e,
m. = mijnwerker. Zerg'fnaPpfcbaft, =
mijnwerkersvereeniging. Zerg'intifer, f. =
gedegen koper. ZergluPpe, ht. = bergtop.
Zerg q uite, zie 93ergteite.
bern'tiitifin = op mijnwerkersmanier.
berghelling.
Zerglebne, Zergleite,
mijnwerker. berg'miinnifft
ZergInann,
=-- mijnwerkers . ZergInatO, tn.= marmot.
ZergIneifter, to. = mijndirecteur.
Zerg'utnntibe, tv. = bergnimf.
Zerg'iii, f. = petroleum.
Zerg'pafb m. bergpas. zern'peri), T. =
asfalt. Zerg'prebicit, tv. -= Bergrede; preek
voor mijnwerkers.
Zerg i recbt, f. = mijnrecht.
Zerg'reiben, tn. = tmjnwerkerszang, Alpenlied.
Zerg'ilriiden, m. ; :rutfri), nt. bergilrug,
- verschuiving.
= mijnzaken.
Zerg'fatten,
Zerg'Ilfattel, tn.; r.frbictit, to.; :frbittitt, h. =
berglizAel (uitpuilende bergrug); -laag (ook:
overwerk in de mijn); -kloof (of: ravijn).
Zerg'fcbtterfe, iv. = versteende zeeslak, ammoniet.
= Bergschot, Hooglander.
Zerg'frbotte,
Zerg'frbreiber, m. = mijnklerk.
= mijnbouwschool.
Zeralrintle,
bertffilififfig = steenachtig, steenig.
23erglIfIA4e, to.; :fteiger, m.; :ftrafie, iv. =
berglIspits, -bestijger (ook: mijnbaas); -weg
(ook: Bergstrasse: weg of district tusschen
Darmstadt en Heidelberg).
= berglIstroom;
Zergliftrom, tn.;
Hstorting.
mijnziekte.
Zerg s furbt, tn.
Zergleer, m. = bergteer, bergpek; asfalt.
Zier'gung,
, — en = bergmg.
zinksulfaat.
Zerg'unWitt, 1.
bergun'ter = bergaf.
m.
=
mijnessayeur.
Zerg'Inarbeitt,
bergwater, bergstroom;
Zergluaffer, f.
water in de mijn.
Zergluerf, f. = mijn (in exploitatie), ook:
bergwerk.
ZergluerNattie, = aandeel in (kole)mijnen,
mijnaandeel.
mijnwezen; mijnbestuur.
ZergIvefett, f.
13erg'3etptic, m. = mijntiende.
Zeriebt', —(e)?, —e verslag, bericht,
kennisgeving, taut 93. = volgens advies; 93.
erftatten = verslag geven, doen, uitbrengen.
berldrtett, fcbto. (b.) (einem etm.) berichten,
mededeelen, melden; verslag geven, uitbrengen
over; (einen) inlichten; einen fatfcb, recbt b. =
iem. verkeerd, juist inlichten; (9,Nilnafcbeiben)
vereffenen, adjusteeren.
Zerirbt'erftatter, in. = versla,ggever.
tier-41010m, fctnn. (b.) = verbeteren, rectiflceeren, herstellen; (tin Oefc0iift) regelen;

Zerglette,

zichter); korporaalschap, rot, sappeursbrigade.

beritlen = bereden.
= kemelsgaren, barkan.
Zerlatt, In.
= Berlijn.
tiertitt', f.
—n = Berline (een rijtuig).
3erti'ne,
Berlijnsch, Berlijner; reiskist,
Zerlit'iter
-tasch.

lierfilterblau, f.

Pruisisch blauw, Berlijnsch blauw.
beriti niftt = Berlijnsch.
Zerlocle, iv. —, —n = snuisterij, versiersel,
horlogekettingversiersel.
—n = berm, walrand.
er'me, to.
= BerZerntu'ba(infettt), Zerinu'ben,
muda's.
Zern, 1. = Bern. ber'nerifc4 = Bernsch.

= Bernard.
Zertfbarb, m.
Zernbarbi'ne, iv. = Bernardina.
— = Bernardijner
Zernbarbi'ner, tn.
(monnik); St.-Bernhardshond.

ZernIteitt, m. —(e) = barnsteen, amber.
Zerniteinarbeit, to. = barnsteenarbeid,
-werk. bern'ftelnern = barnsteenen.
Zertefteittfang, m.,
iv. = barnsteenvisscherij.
= barnsteenzuur.
Zern'iteinfiiure,
barnsteenen sigareZerttfteittlPitle, to.
pijpje.

Zerolitti4'ntu4, m. —men = Berlinisme.
bero'ften, fcbtv. (f.) = roesten, verroesten;
D., (4.) = met roest bedekken.

Zerfaglie're (spr.: bersaljere), m.

—Heti
= bersagliere (It. scherpschutter).
Zer'ficb, Zerfdping,m., zie 93arfcb.
Zerferler, en. — — = Berserker, een woest
krijgsman. Zerferler... = berserker ...
ber i ften, ft. (f.) (bu berfteft ob. birft, en beritet
ob. birft; barrt, b y * ob. berftete; biirfte; birft!
geburften) barsten, bersten, springen, splijten;
bet £adjen berftett (molten) = (bijna) barsten
van 't lachen.
Zet ' t(4)a, tn. = Bertha.
Zer't(tOotb, nt. = Berthold.
= Bertrand; (plant) wilde
Zeetrant, tn.
bertram.
beriicirtigt = berucht.
beriiclett, fittv (b.) = (einen Q3ogel) vangen;
fig. verrassen, verschalken, snappen, beetnemen.
acht slaan op,
fieriicrfici)tigen, fcbto. (f.)
in 't oog houden, rekening houden met, letten
op, in aanmerking nemen; behartigen.
Zeriittfirtfligung, to. —, —en = het in-aanmerking-nemen; 't rekening-houden-met; opmerkzaamheid; behartiging; tinter 93. ben
llmftiinbe = de omstandigheden in aanmerking
genomen of nemende.
Zeriiclung, iv. —, —en = verschalking.
—e = roeping, vocatie;
Zeruf, nt.
beroep, ambt, ambacht; idj fiche, fpitre(filbte)

berufen.
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(einen 0. ibn 3u inarnen = ik voel geen rueping enz.
bentlett, ft. (b.) = oproepen, bijeenroepen;
beroepen, aanstellen; lid) b. auf einen ob.
etm. = zich op iem. of iets beroepen; een
beroep doen op; bide finb b. abet tnenigefinb
atterinalitt = velen zijn geroepen, rnaar weinigen (zijn) uitverkoren; id) fit* mid) nicbt
ba6u 6. = ik voet mij daartoe niet geroepen.
beruftirb = van 't beroep, wat 't beroep betreft, beroeps ...; b.. e Ziitigfeit, $fticbten =
beroepsbezigheden, -plichten.
Zerufis'arbeit, W. = beroepsbezigheid.
ZerufOlonful, m. = beroepsconsul.
Zernfo'nenoffenftaft, M. = vakvereeniging.
bertifiYmetflici = beroeps..., het beroep betreffende; ettn. b. betreiben = zijn beroep van
iets maken.
tieruN'reife, iv. = beroepsreis!, tournee.
beruNluitain _ in strijd met een (of het) beroep.
Zeru'fung, m. —, —en = oproeping, bijeenroeping; beroep, benoeming; beroep, appal;
lB. eintegen = appal aanteekenen, in appal
gaan. ZerultutgillAericI)t, 1. = hof van appal.
beru'bert, ribto (1.) = berusten, steunen;
blijven; feine %u g rage berubt auf ber neinung
ba13... = zijn uitspraak berust up de meening, dat...; mit molten 0 babei b. fallen =
we zullen het daarbij laten (blijven); taffen
Ste bie Sacbe auf ficb 6. = laat de zaak rusten
of blauw blauw.
bettiliigen, fd)tv. (b.) = geruststellen, kalmeeren, doen bedaren, tot bedaren brengen;
lid) bet elm. b = zich bij iets neerleggen, in
iets genoegen nemen.
literu'Olgung, tn. —, —en = geruststelling,
kalmeering; troost.
[beriiiptten, fcbtn. (b.) = roemen; rid) b. =
zich beroemen.]
beriiillttr ------- beroemd, vermaard.
Zeriibnit'Oett, tn. —, —en = beroemdheid.
beriifrren, fcbtu. (b.) ,---,- aanroeren, aanraken,
betasten; aanroeren, aanstippen, vermelden;
betreffen, aangaan; ettn. nur obenbin b. =
iets maar even, terloops, in 't voorbijgaan
aanroeren of vermelden; angenebrn 0. =aangenaam aandoen; ficf) LI. = elkaar (aan)raken;
bie extreme b. ficb = de uitersten raken elkaar.
berfibetertitaflett = zooals gemeld is.
Zeriiirrung, tv. = aanraking, voeling, contact; mit einem in O. foramen = met iem. in
aanraking komen; . mit einem baben = met
iem. in betrekking, verbinding staan.
Zeriiirrun011tittie, in.; :Punit, m. = raakillijn; -punt (ook fig.: punt van aanraking).
berusten, fcbri). (b.) = beroeten, met roet
besmeren.
Zertill.', in. —(e) g , —e = beril(steen).
bef. = befonberg.
befab'bern, fcbtu (b.) = bezeveren, bekwijlen.
befiii ett, fcbtn. (b.) = bezaaien, bestrooien.
befa'aen, fcbtn. (b.) = zeggen, meenen; beteekenen, bedoelen, aangeven.
bef ant' = gemeld, gezegd.
beran'termaften = (zoo)als gezegd (is).
befailen, fcbm. (b.) = besnaren; dart beraitet =
fijn (of teer) besnaard.
befar3en, fcbtu. (b.) = bezouten, inzouten; eg
einem b. = 't iem. inpeperen.
bef amen, fcbtv. (b.) = bezaaien, bezaden;
bevruchten.
tiefaif, at. —(e) g , —e = bezaan.
lieratebaunt, m. = bezaansboom.

bef cOeiben.

Zefait'brainftenge, W. = grietjesmast.
Zefan'oaffel, in. = kruisgaffel.
befan'beit, fcbtn. (40 = bezanden, met zand
bedekken.
'Befaniflagge, tn. = bezaansvlag.
befiinfi tigen, ict)n). (b.) = sussen, zachter
stemmen, kalmeeren.
,i4cfatt'ilmaft, in.; : raw, ru., :fetid, f.;:hiattb,
tn. = bezaanslimast; -ra; -zeil; -want.
Zvfaiy, tn. = belegsel, bezetsel, garneering.
ZefaWbanb, 1. = garneerband, lint.
Zeiat'iung, In. = bezetting. garnizoen; bemanning.
befaulett flit, ft. (b.) = zich bezuipen, zich
dronlKen drinken ; bef o f f en = bezopen.
bcfciiii'bigen, fcbtn. (b.) = beschadigen, bedery en; bavenen; jilt b. = zich bezeeren.
I. befrliarfen, fcbtn. (b.) = verschaffen, aanbrengen, bezorgen.
II befriplf fen = gesteld, gelegen, geschapen;
icl bin non 91atur fo b. = dat is zoo mijn
natuur, mija aard of ik ben nu eenmaal van
natuur zoo; 0 ift fcbtecbt mit ibm b. = het is
slecht met hem gesteld; bie Sacbe fit fo b. =
de zaak is zoo gelegen.
Zefebartentleit, tn. —, —en = gesteldheid,
natuur,hoedanigheid, toestand, aard, kwa liteit ;
nacb 0. ber lIntrainbe = naar (den aard der)
omstandigheden.
ZefitaffeninitOtwrt, 1. = adjectief.
beirIjiiftett, f d) m. (b.) = van een schacht voorzien; monteeren (een geweer bijv.).
befriiiirtinett, fcbin. (b.) = bezig houden, in
't werk hebben, gebruiken; ficb mit situ. 0.,---,
zich met iets bezighouden.
Defitiirtigt rein -,-,- (mit ettu.: met iets) bezig
zijn; bezigheden hebben; bet einem b. Fein =
bij iem. werkzaank„ in 't werk zijn; febr b.
rein = 't zeer druk i. ebben.
qiefetAftigung, tn. —, —en = bezigheid.
befitiilett, fcbtn. GM = bespringen.
130140'1er, m. —b, — = dekhengst.
befitaintert, fcblv. (b.) = beschamen, beschaam I
maken; overtreffeu; [taken].
befttaften, fcbtn. kb.) = beschaduwen, overschaduwen; verdonkeren, verduisteree.
[befcHat'3en, rcbtv. (b.) = belasting opteggen.]
befeban'en, fcbtn. (b.) = beschouwen, bezichtigen, onderzoehen; keuren.
Zefrbau'er, m. ---, — = keurmeester, keurder.
befebaulidi = I. eschouwend, bespiegelend.
l3efc4aultrigett, M. — = bespiegeling, contemplatie.
ZefrOu'intn, in. —, —en = beschouwing enz.
vgl. befcbauen.
Q3eftteiV, m. —(e)3, —e = bescheid, antwoord; beslissing, besluit; inlichting, kennis,
ervarenheid; bie Gacbe bat ibren lB. = de
zaak heeft haar beslag; Pi g auf tveitenr O. =
tot nailer order; a iniffen = er alles van
weten; auf &leg Q:i. tviffen = overal een antwoord op hebben; id) mei13 bier feinen O. =
ik weet hier geen weg of ik ben hier vreenid
of ik ben niet op de hoogte; einem 5,13. tun,
trinfett = iem. bescheid doen, met iem. drinken.
I. befrbei'ben, ft. (b.) = bescheiden, bescheren,
schenken. verleenen; antwoorden; ontbieden,
bescheiden; einen abfcbtiigtid) b. = iem. een
weigerend antwoord geven; einen bur ebericbt
b. = iem. dagvaarden; WO fl. = zich tevreden
stellen, zich vergenoegen; icb bercbeibe nthb
mit bem (ob. beffen) Wa g — = ik vorgenoeg
mij met dat, wat...
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befrijetten = bescheiden, nederig.
befefterbentlidi = bescheiden, nederig.
befrbentett, ft. (b.) = beschijnen, bestralen,
verlichten
befel)ebtinett, febtv. (b.) = betuigen, verklaren,
erkennen.
ZePtanigutta, tv. —, —en = verklaring,
attest; ontvangbewijs, kwitantie.
beftbeilgn, ft. (b.) beschijnen; vernochelen,
verneuken.
(einen) begiftigen,
befrbettlett, fcbtv. (fj.)
bedeelen, geschenk(en) geven.
(be)scheren,
befite'rett, ft. (b.)
initte'ren, fcbto. (b.) einem etto. = bescheren, schenken, bedenken met, ten deel doen
vallen; ettv. befcbert befommen = iets ten geschenk e krijgen.
effte'ruttn, —, —en uitdeeling van geschenken (vooral met Kerstmis), (Kerst)geschenk; wat men iem. toegedacht heeft; tine
fcbi3ne Z. ! = Pen mooi ding! een mooie geschiedenis! ba babert tvir bie = daar heb
je 't al ! dat is wat moois ! ba fiegt bie gan3e
3. = daar ligt de heele rommel,
befiticlett fcbtn. (b.) = afgevaardigden zenden
naar (ben ReicbRag 3. Z.); waren zenden naar
of op ; regelen, orde stellen op (rein ,att.4 a. al ).
fcbtv. (b.) =-- (Miber) beslaan,
ijzeren banden leggen om ; met rails beleggen.
befttiefgu, ft (b.) = beschieten, schieten op.
DefebitrOar = bevaarbaar.
befrbiffen, fcbtn. (t.) = bevaren, bezeilen.
liefrbiffung, tv. —, —en = het bevaren.
befttit i fett, r*. (t).) = met riet (schelf) bedekken, begroeien.
befdrim'utetn, fcbm. (f.) = beschimmelen,
befitimplen fcbtv. (b.) = beschimpen, beleedigen, bespotten, smaden.
fcbro. (b.) = betengelen (ein Zacb).
bcfrfOrlttett, fcbtv. (b.) = becchormen, beschutten.
befifitalett, ft. (b.) = beslapen, slapen bij;
(fict)) ettro. b. = zich op iets beslapen, er (eens)
op slapen, er nog eens rustig over nadenken.
Zeftplan', = beslag, monteering; auf
etto. tegen, etto. mit Z. betegen ob. ettv. in Z.
netjmen = beslag op iets leggen of jets in
beslag nemen, benaderen; [slag, snort].
I. befdila'Ren, ft. (b.) = beslaan; monteeren;
bekleeden; in ether Sacbe gut b. fein = in
iets goed beslagen, goed thvis zijn; (bie Segel)
reven, innemen; mit 2frreft = in beslag nemen.
II. befrbIa'nen, ft. (f.) = beslaan; bM3 aeniter,
= is beslagen.
bie Bride ift
Zefrfilag'naiime, tv. = beslag, in-beslagneming.
befftlaffittOnten, fcbtv. (b.) = beslag leggen
op, benaderen.
befciiiedyn, ft. (t.) = besluipen, bespieden,
beloeren ; bekruipen; bie gurcbt befcblicb mid) =
de vrees bekroop mij.
besluieren.
beirigel'ent, fcbtv. (b.)
= bespoedigen, verbefc4Infitinett, fcbtv.
haasten,
befeffilefmt, ft. (b.) besluiten, een besluit
nemen, beslissen, eindigen; [omsluiten, sluiten];
bef cb tie tenbe Stimme = beslissende stem.
keldermeester,
1 efcritiefor, m. —4, -spijsverzorger; hofmeester; huisbewaarder.
Zcfrblieforitt, to. , nen = huishoudster,
-bewaarster.
13efitIttW, tn. = besluit, beslissing; besluit,
slot, einde; einen Z. faffen = een besluit
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nemen, besluiten; unter Z. = achter slot; in
(tinter) feinent O. fjaben = in bewaring of
onder zijn berusting hebben. befrbilifilabig
(bon einer 0erfammlung) = voltallig.
Witfrt affun pi, tv. = 't nemen van een besluit, van besluiten. Zepttufrnaonte, =
besluit. het besluiten. befitIukunfiikig (Von
ether Zerramtniung) = onvoltallig.
limptnieijoit, Rm. (t.), zie befcbm4en].
befebittie'reit, fcbtv. (fj.) = bestrijken; besmeren, smerig maken.
morsig maken,
[befdimit1 3en, fdpv. (b.) =
bevlekken.]
befobutut i3en, fcbtv. (b.) = bevuilen, vuil,
smerig maken.
tiefifinan'ben, befrbnaulett, fcbtv. (b.) = besnuffelen.
:brat, f. = snijplank.
Zefrintei'bellbanf,
= dunmes, ploegmes =
Zeicintei'bebobel,
= (ook) schaaf- of
Ziefdpiel ibetneffer,
schraapmes.
befttnel'inn, ft. (b.) = besnijden, besnoeien;
(bie Zienenfti3cfe) van was en honing ontdoen;
(bie 2iiinte) beknibbelen, bekorten, verminderen; ((Seth) snoeien; zie ook Hiine!.
befripteVen, fd)tv. (ti.) = besneeuwen.
[befrOnellen, fcbtv. (t ) = bedriegen, beetnemen, vergauwen].
fiefc4tritypeln, beicOnitqen, WI). (tj.) = beknabbelen.
befriptiiffetn, befrOnt:WPern, icf)1 11- (fj-) =
besnuffelen, beruiken.
befrintii'rett, fcbtn. (b.) = van snoeren of
koorden voorzien.
[befriiii'nen =] befrbil i ttigett, fcblv. (t.) =
vergoelijken, bewimpelen, verschoonen.
—, —en = vergoelijking.
ZefitiYnigung,
befr4otlertt, fcbtv. (b.) = met geklopte steen
of grint bestrooien.
befttriinlett, fcbtv. (t.) = beperken, bepalen;
ficb b. auf einige 1titteitungett = zich tot een
paar mededeelingen beperken.
flefdyriiitir = bekrompen, beperkt; behoeftig;
tvobnen = klein behuisd zijn.
ZeiltrattftVit, tv. —, —en = beperktheid,
bekrompenheid, engheid; behoeftigheid.
Zeittriinlung, Iv. —, —en = beperking, inbinding, voorbehoud.
befrOraben, ft. (b.) = beschrijven, schrijven
op; schilderen, afschilcleren, teekenen, omschrijven.
en = beschrijving,
Zefitreilittnn, ty. —,
schildering, omschrijving.
befttrei'eu, ft. (b.) =- beschreeuwen, schreeuwen tegen of over; (clam) iem. in een kwaden (corns ook: goeden) roep brengen, praatjes over iem. maken; (einen ob. ettv.) door te
veel roem de booze machten over iem. of jets
inroepen; te veel goeds zeggen.
infrOretett, ft. (fj.) = bestappen, beschrijden;
(een weg) opgaan, [(ein Ror3) bestijgen].
befdwolen, fcblv. (b.) = afschaven, afranden,
afsnijden.
infr4u'fien, fcbtu. (b.) = schoeien, beschoeien,
van schoeisel voorzien; (palen) met ijzeren
spits beslaan.
Oefriyurbinett, 4m. (b.) einen ether S
=
beschuldigen, aanklagen.
—, —en = beechuldiging.
Zefcbul'bigitnn,
befit tinvitt ein,(fj.) beetnemen, foppen,
te pakken nemen, bedriegen, oplichten.
befeintlYpen, fcbtv. (b.) = met schubben bedekken; foppen.
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befebiiften, fcbtn. (b.) = begieten, overgieten,
overdekken, overgooien, overladen.
befebiit'Aen, f cb iv. (b.) =beschutten, beschermen.
—, — en = bescherming.
Zefitiit'3unfl,
befrbtniinif = gestaart.
bepraten; overhalen;
befrbtuat'3en, fcbrn.(b.)
bebabbelen, bekletsen.
befcblueilyn fcbiv. (b.) = bezweeten, met
zweet (bloed) bedekken.
b e.
Zefcblver',
—; Z., f. —(e) g =l8ef cb
—n = moeite; bezwaar,
Zefitiver'be,
bedenking; klacht, grief; kwaal, last, gebrek,
ongemak; eine O. anbringen
een klacht
inbrengen, indienen;
fiibren = klagen, zich
beklagen; bezwaar inbrengen, reclameeren.
i3efebtner'beburb, f. = klachteboek.
Zefrinver'befilbrer, m. = klager.
iefittver'befebrift, iv. = bezwaarschrift.
befrbtver'beboll = vol bezwaren, moeilijk.
befitive'ren, fobin. (b.) bezwaren, zwaar
maken; drukken op, zwaar liggen op; (een
last) leggen op; fief) (bei einem) fiber etm. b.=
(bij iem.) over lets klagen, reclameeren.
lastig, vermosiend, hinderlijk,
befcbtuer'firb
moeilijk; einem b. fatten ob. rein
iem. lastig
vallen of zijn.
—en = bezwaar;
Zefebtver'littreit, 113.
vermoeienis, moeite, last, moeilijkheid.
Zefrbtver'ni, iv., zie Oefcbiverbe.
Ziefcbtuer'ter = (met de uitkeering van een
legaat) bezwaard erfgenaam.
Defcbtnicb'tinett, fcbru. (b.) = tot bevaren
brengen, tot zwijgen brengen, sussen, stillen.
befrbinin'betn, fcbru. (b.) = bedriegen, afzetten.
bevleugelen, vleubefcbtuin'nen, fcbin. (b.)
gels of wieken aandoen; vlug maken.
befeblvinnt' = bevleugeld, gewiekt.
= bezweet.
befrbtviiren, ft. (b.) = bezweren, beeedigen;
bezweren, smeeken; oproepen.
Defee'lett, fcbrn. (b.)
bezielen, met leven
begiftigen, doen leven.
bersilen, bevaren; van
befes geln, ftiv. (b.)
zeilen voorzien.
befe'ben, ft. (b.) = bezien, bekijken, nazien;
bei 2icbte
= bij dag bekijken, nauwkeurig
bezien;
,ot6e
= ransel krijgen:
bu fannft aut ina g b. = je kunt ook wat
krijgen (klappen nl.); [fid)
= omzien].
bezienswaardig.
befe1 en4tvert, =tviittin
befeiligen, ftiv. (b.) = nit den weg ruimen;
op zij(de) zetten; bijleggen; afschaffen.
zalig maken, zalig of
befe'linen, Tobin. (b.)
gelukkig stemmen.
Zeleit, in. -- g , — = bezem; meld, meisje;
neue
febren gut = nieuwe bezems vegen
schoon; cafe
rennen bie Ode = met nude
honden jaagt men 't best.
Zelenlibinber, in.; :babe, in.; :re{ (oh.:
bezemlibinder; -heide
m.
zreffin), 1.;
(struik heide) ; -rijs (of: berkerijs) ; -steel.
befeNen = bezeten, behekst.
bezetenheid.
tieferfenbeit, iv. —
Deferactt, fcbin. (b.) = bezetten, voorzien (van);
bezetten, in bezit nemen, innemen; bezetting
leggen (in); zetten op (inn spiere).
Zefet'3ung, in. —, —en = het bezetten; het
omzetsel, belegsel; bezetting. Zefet'ptuOz
beschermrecht, patronaat.
recbt, f.
Zeficije, iv. (faufen auf) = (koopen op)beziens.
beficbligen, fcbin. (b.) bezichtigen, in oogenschouw nemen, onderzoeken, schouwen, bezien.
Zefirb'tifier, m. -- g , — inspecteur, schouwer.
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ZefirirtiqUita, iv. —, —en = bezichtiging,
schouwing, inspectie.
befie'bein, fcbiv. (b.) = kolonizeeren.
befieg'bar = overwinnelijk, te overwinnen, te
onderdrukken.
befieflein, ftiv. (b.) = bezegelen; bevestigen.
befte'nett, fcbin. (b.) = overwinnen, de zege
behalen op ; icb befertne midj befiegt = geef
me gewonnen.
—(e) g , —e = (bosch)bes.
befin'oen, ft. (b.) = bezingen; vieren.
befin'nen fief), ft. (f.)
(auf eine Sacbe [ob.
mit (den ]) zich (iets) herinneren, er op komen,
zich te binnen trachten te brengen; wenn id)
midj recbt befinne = als ik me goed herinner;
ficb iiber eine Sacbe = over iets nadenken,
iets overdenken, bij zich zeif overleggen; fit
b. =- tot bezinning komen; obne Rd) au b. =
zonder zich te bedekken, zonder aarzelen;
anberg ob. eine g Q3effern b. = zich bezingen,
tot andere of betere gedachten komen; fit
bin unb tjer = lang en breed over lets
nadenken.
Zefin'nung, iv. — = bezinning, bewustzijn,
kennis.
Zefin'nungaraft, = herinneringsvermogen. befin'nuntOW = bewusteloos, buiten
kennis. Zefin'nungMfiniett, iv.— = bewusteloosheid, flauwte, onmacht.
m.
fein = in bezit zijn;
bezit; im
in 0. nebmen, Von etin.
ergreifen = in bezit
nemen; einert au g bem feten ob. treiben =
uit het bezit stooten of verdrijven; rim Q3.
fein = in staat zijn].
befi1'att3einettb = bezittelijk.
Oefit'Aett, ft. (b.) = bezitten, in bezit hebben,
hebben; zitten op, innemen; [ficb b. = zich
beheerschen].
bezitter, eigenaar.
—
Ziefft'3er, m.
= inZiefil'ernreifunn, Zefilfnabnce,
bezit-neming.
befWfabig = bezitgerechtigd.
= zonder bezit, onm. = genitief.
recht van bezit.
vermogend. Zefitfterbt,
ZefiWftanb, tn.= eigenaarschap; staat van bezit.
—(e) g , ..turner; Zefit'3ung, lv.
Zefit'tum,
—, —en = eigendom, bezitting.
befoffen = bezopen, dronken.
befoblett, ftin. (b.) = zolen, ver-, bezolen.
beforben, fcbiro. (b.) = bezoldigen, betalen;
in soldij hebben.
93efo1'bung, iv. —, —en= soldij; bezoldiging,
belooning, salarieering, loon, salaris, huur.
befon'ber = bizonder, eigen; zonderltng;
befonbern = in het bizonder.
Ziefon'berbeit, lv. —, —en = bizonderheid,
eigenaardigheid; zonderlingheid.
befon'ber vooral, in 't bizonder; bizonder,
buitengewoon, zeer; afzonderlijk; etrn., nicbtg
3efonbere g = lets, niets bizondert,
befon'nen = bezonnen, bedachtzaam, voorzichtig, omzichtig.
Zefon'nenheit, in. —
bezonnenheid enz.
befonnt' = door de zon beschenen, zonnig.
befor'gen, fcbin. (b.) = vreezen, duchten, bezorgd zijn voor; zorg dragen voor, bezorgen;
in orde brengen, uitvoeren, doen; bezorgen,
verschaffen ; Wuftritge
boodschappen doen ;
bie Virtfcbaft
het huishouden verzorgen, doen.
befornificb = bezorgd, ongerust ; zorgwekkend,
verontrustend; zorgzaam.
niffe = bezorgdheid anZefortfnW, lv.
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gerustheid, vrees;
erregen = vrees of ongerustheid wekken.
before = bezorgd, ongerust, in zorg;
einen (ob. tneaen jemanb&) b. rein = voor iem,
bekommerd of bezorgd zijn; f itr einen b. rein
voor iem. zorg hebben of dragen.
Zefor'gung, to. —, —en = vrees, bezorgdheid
enz., vgl. beforgen.
fcbto. (b.) = bespieden, beloeren.
befpangts = (in ber ,f)eratbif) beringd (van de
pooten van valken e. d.).
befOan'nen, fcb to. (b.) = bespannen (met paarden, met snaren).
befOei'en, ft. (b.) = bespuwen.
beftlici ten, fcbtv. (b.) = bespekken, lardeeren;
spekken (fig.).
befOtifitett, ft. (b.)= be-, omspinnen, omwoelen.
befpiit'tefn, fcb tn. (b.) = bespotten, bespottelijk
beftioften, fcbto.(b.)=bespotten. [maken.
befPre'cinitt, ft. (b.) = bespreken, beredeneeren,
spreken over, bepraten; belezen, bezweren (een
ziekte); ficb mit einem fiber ettn. b. = met iem.
= iem. aaneen zaak bespreken; [einen
spreken].
fcbto.
(ti.)
=
besprenkelen,
bebeilnen' gen,
vochtigen.
beftirit'3en, fcbtv.(b.)=bespatten;besproeien;
bemorsen.
met motregen bebefinfilien, fcbtv. (tj.)
dekken; met vonken bespatten.
belVillett, JAW- (ti.) = bespoelen, wasschen.
befpun'ben, befOiin'ben, fcb113. (b.)= van een
spon voorzien.
Zeffara'bien, f. = Bessarabia.
beffara'bifeb = Bessarabisch.
Zerfetnerita41, m. = Bessemerstaal.
berfer = beter; ba& blare nocb b.! = dat zou
wat moois zijn t of wel zeker! in rtnangefung
eine& 93effern = bij gebrek aan beter; PA eine&
Oeffern berintten = tot andere of betere gedachten komen; einen eine& Oeffern beiebren =
iem. beter inlichten.
berfern, fcbto. (tj.) = verbeteren, beter maken.
beteren ; Gott beffere'& = God beter 't;
= zich beteren; biter worden, beteren, (van
prijzen e. d.) stijgen.
lierferung, to. —, —en = verbetering; beterschap; ficb auf (bem QBege) ber befinben =
aan de beterhand zijn.
13eilerun011anitatt, tn.; :0410, 1. = verbeterligesticht;
beftarten, fcbto. (b.) = plaatsen (in een betrekking), aanstellen.
ZeftoViting, —, —en = benoeming (tot
beroepsambt), aanstelling; [betrekking; salaris].
ZeffarinnObrief, m., =urfunbe, tv. = aanstellingsbewijs of -diploma, aanstelling.
tieftanb' tn. toestand, staat; voorraad (aan
waren), P(k as) s a ld o. bedrag; duur, duurzaamheid, bestendigheid; ook: 't bestaan, voortbaben = van langen duur zijn.
bestaan;
inventaris.
Zeitanb'burb, f.
befton'ben = bezet, begroeid, dicht bezet.
tieftanb'gut, 1. = pachtgoed.
beftiin'bin bestendig, duurzaam, vast; voortdurend. Zieftiittbiglett, to. — = bestendigheid,
duurzaamheld, vastheid; volharding.
bestanddeel, deel, ingreZeitanbi teii, m.
dient. Zeftanb i bervie4ni, f. inventaris.
beftiirfen, fcbtu. (tj.) = versterken, stijven,
bevestigen (einen in feiner iiberpugung, in
feinent tbhiOn).
beftiis tigen, fcbtu. (b.) = bevestigen, bekrach-
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tigen, wettigen ; (ben Ittlifang eine& Ziriefe&)
bevestigen, erkennen; 11. = zich bevestigen, bevestigd worden ; bie 9Xu&nabate beftettigt
bie Meger = de uitzondering bevestigt den regel.
Zeftiiligung, to. —, —en = bevestiging, bekrachtiging.
Zeftiii tigung0d,reiben, f. = bevestigingsschrijven, -bericht, -brief.
begraven, ter aarde
beftatten, fcbtu. (b.)
bestellen.
—, —en = begrafenis, teriSteftatlung,
aarde-bestelling.
beftan'ben, fcbtu. (f.) = stoffig worden, onder
't stof raken.
bestuiven, bevruchten;
beftiliu'ben, rcbtu. (b.)
met stof bedekken.
berte (ber, bie, ba&) beste; ber erfte =
de eerste de beste; am beften = bet best(e);
auf b. = zoo goed mogelijk, al zijn best; nicbt
Aunt beften = niet heel (of al te) best; einen Sum
voor den gek houden;
beftert baben
aunt berten get en = ten beste geven; ba&
3efte = het beste; ba?, genuine = het
algemeene welzijn; bal &fie bei ber eacbe
ift = het beste van de zaak is; aum Oeften
ber Vtrmen = ten voordeele van de armen;
3u feinem Oeften = tot zijn bestwil; lent &.
F8erted fiirbern = voor iems. bestwil werken;
rein Oefte& tun = zijn best doen.
befterirbar, zie beftecbticb.
bestikken, benaaien;
beftei tten, ft. (tj )
boorden; omkoopen, de hand stoppen; inpakken, innemen, betooveren, verblinden.
beftertater) = omkoopbaar, veil. Zefteefrtirk:
omkoopbaarheid, veilheid.
felt, tn. —
platte naad.
Zefteeirnakt,
omkooping.
Zefte'ebung, tn. —, —en
23eftecr, 1. —(e)&, —e = couvert (= lepel,
vork en mes); ètui, foedraal; (ook: wat in
't etui is); scheerzak (eine?, Zarbier&); instrumentetui (eine? Wr3te&); plan, bestek; bestek
=
(eine& recbiffe&); tounbertite&, Oerriictte&
rare, dwaze stoethaspel.
befteelen, fcbto. (b.) = besteken (mit Stect=
nabetn); bezetten, versieren (mit 23lamen).
= bouwheer (van een
Zeftes ber, m. --&,
schip), besteder.
I. beftei b(e)n, unr. (tj.) = bestaan; stand houden; (een examen) afleggen, doorstaan; (een
gee echt) wagen, doorstaan, er goed af brengen ;
(een onderzoek, proef, de concurrentie) doorstaan; (avonturen) doormaken, er goed afbrengen; [aantasten; zich houden aan; trouw
zijn]; ba& ftainen al& atueiter b. = No. 2
blijft
halen op 't examen; Zugenb beftebt
bestaan; (nuf einer orberung) staan op, blijven bij, volharden bij; auf feittem Ropfe
bestaan, samenop zijn stuk st,an; b.
gesteld zijn tut; geven einen b. = 't tegen iem.
uit-, volhouden, startdhouden tegen; ba& (stud
Left* in her Bufriebenbeit = bestaat in
tevredenheid; jut .Kamen b. = 't examen met
goed gevolg alleggen; int kampfe b. = in 't
gevecht stand houden; mit f firert, mit Stimpf
unb ecbanben b. = met eer, met smaad en
schande er of komen.
II. Zeftei)(e)tt, 1. = bestaan; duur; volharding
befteOett, ft. (b.) = bestelen, berooven.
beftei'gen, ft. (tj.) = bestijgen, beklimmen.
befterten, fcbto.(b.)=bestellen, (einen au ficb)ontbieden; (einen irgenbtrobin) bevelen of zeggente
gaan ; een afspraak maken; bestellen, bezorgen,
doen,overbrengen;((ritte)overbrengenofmee-
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geven; tjaben Cie nicb0 au b.? = hebt u niets
te zeggen, te bestellen? (einen Vat) bespreken; (einen Oarten, ben Wcfer) verzorgen, in
orde brengen, bebouwen; bie eirtfcbaft =
het huishouden doen; fein ttiar0 = orde op
zijn zaken stellen, zijn zaken regelen (met het
oog op sterven); [(einen Zormunb) aanstellen];
ift gut, fcbtecbt mit ibm (ob. urn ibn) befteUt
=. het staat (of gaat) goed, slecht met hem.
—
besteller (hij, die
Zefteller,
bestelling doet.) Zeftertung, bestelling,
order, commissie; bezorging, overbrenging; verzorging, bebouwing; schikking; afspraak; einem
iem. een bestelling doen.
eine Z. macben
Zeftelfiettet, m. = bestelbriefje.
beftent'Pein, fcbtn. (b.) = bestempelen.
befi tett = op het best, allerbest, best; zoo
goed mogelijk; (idj) banfe b. dank u zeer; icb
empfebie mid) Z5'bnen b. = ik heb de eer U te
= doe
groeten; entOebten Cafe mictj Om
hem mijn vriendelijke groeten; icb butte midj
b. empfobten ik houd me gerecommandeerd.
befter'nett, fcbtn. (tj.) = besterren.
befternr = vol sterren (Vmmet); met een
sterretje (ein Krtifet in einer Beitung 5. Z.);
gedecoreerd (met orders).
befteu'ern, fcbrn. (b.) = belasten, belasting
leggen op, belasting heffen van.
—, —en = het besturen
Zefteu'eruna,
(van een schip); belasting.
1.
=
mortuarium,
keurmede (een
Zeft s bauOt,
oud heerlijk recht).
beftialifdt = beestig, brutaal.
Zeftiatitiit', tn. —, —en = beestachtigheid.
beftle'rett, fcbrn. (tj.) = (be)borduren.
—n = beest, dier.
Ze'ftte,
bertte'ben, ft. (fcbm.) (b.) = bestuiven, bestoffen.
beftiefein, fcbiti. (tj.) = belaarzen; beftiefeit=
gelaarsd.
beftlefett, fcbtn. (tj.) = van een steel voorzien, een steel doen aan.
beftim'men, fcb tn. (b.) = (ben VreB, einen Zan)
bestemmen, vaststellen, bepalen ; omschrijven ;
(eine Vian5e) determineeren; definieeren ; einen
ium VIbboraten, fur ben 91bbofatenitanb b. =
bestemmen; er Mar ba5u beftimmt, fein Zoir
befreien = het was zijn bestemming...;
eine Summe Oelb0 fur einen, 5u etit). b. =
een som geld voor iem. of of iets aanwijzen,
bestemmen; bad Mee beftimmt nicbt4 bar=
bepaalt, oeslist daaromtrent niets;
Mier =
einen au etrn. = iem. tot iets overhalen,
overreden; einen fitr ettv. b. = iem. voor iets
winnen; OM b. = besluiten, een besluit
nemen ; zich verklaren (voor), zich wijden aan.
beftint'menb = bepalend, bepaling-aankondigend.
beftimutt' = beslist, vastbesloten; bepaald;
zeker, vast; uitdrukkelijk ; bal Scbiff ift nadj
= 't schip is bestemd voor R, heeft
91
bestemming naar R. Q3eftimmt'beit, — =
beslistheid zekerheid, vastheid, duidelijkheid.
Zeftinfmung, la, —, —en = bepaling, definitie, omschrijving, aanwijzing,
regeling, schikking; besluit, beschikking; bestemming, lot; beroep,roeping; Zeftimmungert
fiber eau. treffen = bepalingen maken omtrent jets.
ZeftintlanniOaritnb, lit = beweeggrond,
motief. tieftint'ututtOort, m. = plaats van
bestemming.
Zeftint i mungftort, Zeftintnt'itiort, I. =
bepalend woord.

betauen.

besterd, vol sterren.
beftirnt'
beffritiialleb = zoo goed mogelijk.
kurken.
beftiWfettt,
(Ii.)
afhouwen.
befto'fgn, ft. (b.)
beftralen, fcbto. (b.) = bestraffen, straffen.
beftratriett, JAW. (tj.) bestralen, beschijnen.
beftre'ben fcbtr). (f.) = beftrebt' fein =
streven, trachten, (etro. 5u tun ob. urn eine
Sacbe: (er naar) jets te doen of naar iets);
zich inspannen; er op uit zijn.
Zieftre'buttg, —, —en=
Zeftre'ben,
streven, poging, inspanning.
beftreViten, ft, (ti.) = be-, instrijken, beinsmeren; strijken of wrijven over; bestrijken
(mit Oefcbfrt).
bestrepen, strepen
beftreilett, fcbin. (1).)
maken op; scheren langs of over.
beftreiebar = betwistbaar, te betwisten.
betwisten, bestrijden;
beftrerten, ft. (b.)
(Roften) bestrijden, opbrengen.
bestrijding.
Zeftratuna, m. —, —en
beftreu'ett, fdyno. (b. )= bestrooien, strooien over.
beftrieren, fcbM. (b.) = met' breiwerk omgeven
(einen 18a11 a. 3. .); met touwen vastmaken,
omgeven; omstrikken, verstrikken, in zijn
netten vangen, verschalken.
beftfirinten, fcbtro. (b.) = bestormen, stormenderhand aanvallen; einen mit Zitten =
overvallen met verzoeken, lastig vallen.
bestorming.
Zeftfirintung, tn.
beftiir'3ett, fcbtn. (tj.) verlegen, bedremmeld,
onthutst maken, van zijn stuk brengen, verbluffen.
beftiir3t' verlegen, bedremmeld, onthutst,
verslagen. Zeftiir'3ung, tu. — = verlegenheid, bedremmeldheid.
3efitc4', m. —(eA —e = bezoek, visite; auf,
5u Z. =' op bezoek, te logeeren; Ts. baben
bezoek, menschen, loge's hebben; einen Z.
abftatten, madjen = een bezoek brengen,
ermibern = een bezoek
afleggen; einen
beantwoorden, een tegenbezoek brengen.
befu'dytt, fcbin. (1.) = bezoeken, komen opzoeken, een bezoek brengen aan.
bezoeker.
Zefu'eber, m.
1efurf)(0tag, m. = ontvangdag.
Zefuci5(0'31tnnter, f. = ontvangkamer.
liefus diung, tu. —, —en = bezoeking.
beftfbeitt, fcbin. (tj.) = bezoedelen, bevuilen;
bevlekken, besmetten.
beta'bein, fcbro. (b.) = aanmerkingen maken
op, bevitten.
betant' = oud, bejaard, bedaagd.
beta'feln, fcbtu. (tj.) = optakelen, optuigen.
Zetalefung, in. —, — en = takelage, betakeling.
betaraett, fcbrn. (tj.) = met talk insmeren.
betap'pen, fcbro. (b) = betasten, tasten naar.
betasten, bevoelen,
beta'ften, fd)te. (b.)
komen aan.
fcbrn. (t;.) = in (door) daden toonen
of bewijzen; in praktijk brengen; fief) b. =
zich toonen, blijken, zich bewaarheiden; (bet
ob. in einer Sadie) bezig zijn, werkzaam zijn.
%teat-intim to. —, —en = vc'erkzaamheid,
't-in-daden-omzetten.
betiileben, fcbM. (tj.) = verdooven, doof of
gevoelloos maken; bedwelmen; verlammen;
doof praten.
belauibenb = verdoovend, narcotisch; oor—, —en = ververdoovend. Zetau'buttg,
dooving, bedwelming; gevoelloosheid.
betau'en, fcbro. (b.) = zich met dauw bedekken, bedauwen.
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Zet'bruber, nt. = (bid)broeder, schijnvrome,
kwezel.
I. Zele (Fr. bete) tn. — = beest (Straffat
in einem Rarten1.0iet).
—n = beet, biet.
H. Zete, tu.
betee'rett, fcbtn. (b.) = bete'ren, teren, met
teen bestrijken.
beteiligett, (b.) = (einen' bei env.) iem.
in jets doen deelen, aan jets doen deelnemen;
WI) an ob. bei ether Sadie b. ob. an, bei ettv.
beteiligt fein = in of aan jets deelnemen,
deelhebben, meedoen; betrokken zijn in iets;
bie beteifigten Areife = de belanghebbende
of betrokken kringen; bie sZeteitigten =
de belangLebbenden, de deelnemers, de betrokkenen.
Zeteilinung, 111. —, —en = deelneming.
= betel.
nt.
tles ten, fcbtn. (b.) = bidden, een gebed zeggen
of doen (511 Gott b. 5. 0.); bor Stifcbe b. =
bidden; nadj ice b. = danken.
beteu'ern, fcbtu. (tj.) = betuigen, verzekeren,
verklaren.
—, —en = betuiging,
Zetelf(e)rting,
plechtige verzekering.
bedevaart, pelgrimage. Zee=
Zet'faftrt,
gang, m. = ommegang, processie. Zane:
ma tt,
= bidvertrek. Zet'nlocte, tn. =
gebedklok. Zertialle, ru. = kapel.
Zetna'nien, = Bethanie.
bedehuis, oratorium.
Zet'itatO, f.
3eittrietteitt, f. = Bethlehem.
Zetttlenentit', m. —en, —en = Bethlehemiet
(geesteitike orde).
Bethlehemsch.
betnlettentrtifcti
—e = beting.
Zeting, nt. —(e0, —e;
fcbtv. (b.) = betitelen, noemen,
tituleeren.
Zet'fammer, ta. = bidkamer.
Detbilnitt, fcbtv. (b.) = betiiren.
= beton, trasspecie.
Zetutt',
beto'nen, fd)in. (b.) = nadruk leggen op, met
nadruk uitspreken, drukken op, klem(tuon)
= jets (in 't
leggen op; etw. befouber
bizonder) doen uitkomen.
Zeto'nie, tn. —, —et = betonie(bloem).
betottieren, fcbru. (b.) = betoneeren.
Zeto'nung, tn. —, —en = nadruk, klem,
klemtoon.
beetnemen, bedriegen,
betirren, fcbtu. (tj.)
verleiden, verblinden.
Zetrarig nt. —(e) = beschouwing, aanmerking; ettu in 0. aiefi en ob. net)men = lets in
aanmerking nemen; bus foment gar nidit i
dat komt in 't geheel met in aanmerking; cutter taffen = buiten beschouwing
laten; is biefem 93. = in dit opzicht; in B.
betr ad) t.
ber Oefunbbeft, zie
betradyten, fcblv. (b.) = beschouwen (als ,
aanzien (vuor); beschouwen, bekijken; overdenken, overwegen, overpemzen.
betrarlitenb = bespiegetend.
betrarbtlitt = aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, ' an belang. Zetra ittliclitett, tn. — =
belangrijkheid.
Zetrarfrtung, --, —en = beschouwing,
overdenking, bespiegeling; Oetracbtungen an=
ftetlen Wier eine Sadie = opmerkingen maken
over iets; in beschouwingen treden over jets;
(= Oetracbt).
Zetrag', in. —(e).e,, Oetriige = bedrag, totaal,
som; R3. erbalten = ontvangen, betaald, voldaan (tinter Recbnungert lc.).
VAN GELDEREN
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I. betra'aen, ft. (b.) = bedragen, beloopen,
komen op; fief) b. = rich gedragen, rich
houden; Ma) mit einem b. = 't met iem.
vinden].
II. Zetra'nett, 1.
= gedrag, handelwijze,
manier van doen.
betrau'en, fdpo. (t.) einen mit ether Eacbe =
iem. jets toevertrouwen.
betrau'ern, fcbto. (b.) = betreuren, beweenen;
rouw dragen over.
betrattleln, fcbtv. (1.) = bedruipen, bedruppelen.
Zetreff, m. = betrekking; aandeel; in b.
bei OSetbe = ten opzichte van het geld, wat
het geld betreft; in bent 0.= in dat opzicht.
bei, iiber, auf bem
betreffen, ft. (b.)
Ziebrtabi) betrappen; overkomen, treffen; betreffen, aangaan, raken;
mid) betrifft =
wat mij aangaat;
betrifft eine Zame = er
is een dame in 't spel.
betreffettb = bewust; ber betreffenbe Oegen,
ftanb = het punt in kwestie; bie betreffenbe
etjorbe = de bevoegde autoriteit.
wat betreft; betreff
betreff.S' (mit lienitib)
tier kunft = ten opzichte van de kunst.
betrei'ben, ft. (tj.) = (etc ,t)anbtverf) uitoefenen;
(ein Oefc)aft) drijven; verrichten, ten uitvoer
brengen; (Me Giffenfcbaft) beoefenen; (ein
Oergwerr) exploiteeren; (einen 43ro5ef3) aanhangig maken; drijven, den afloop van iets
verhaasten, bespoedigen; moeite doen voor.
I betre'ten, ft. (Li.) betreden, intreden; beklimmen (bie iianiet a. 3.); er foTimein,t)ctu,
meine Scbtneffe nicbt tvieber betreten = hij zal
geen voet meer in mijn huis, over mijn drempel zetten; (einen) betrappen, snappen.
II. betre'tett = begaan, bezocht (non Gegen);
verlegen, onthutst, bedremmeld.
Zetre'tunn, tn. —, —en = het betreden.
bij betrapping,
Zetre'tuttne4fall, m.: ten
betrapt wordende.
betreu'en, iciitv. (b.) = verzorgen, behoeden,
behandelen.
Zetriebs, m. = (Von Mafcbinen) het in werking zijn of brengen; in boftem 93. Fein = in
vollen gang zijn; exploitatie (Von l -ifettbafittett,
3ergiverfert 2.c.); het driven, voeren (eine?,
Oelcbiifte0; aandrijven, aandringen.
betrieb'fant = werkzaam, actief; nijver.
— = werkzaamheid,
Zetrieblanttelt,
nijverheid; bedrijvigheid.
betriebo'fattig = gereed voor de exploitatie.
= bedrijfskapitaal.
ZetrietWfoitti,
ZetrielWgelteitnni ,1:4, = fabrieksgeheim
Zetriebluipeitor, en. = inspecteur der
exploitatie.
tietriebo' II ja4r, 1. ; f. ; dtoften, Vt . ;
material, f. (-ntittef, f.) = exploitatielljaar;
-kapitaal (bedrijfskapitaal, maatschappelijk
kapitaal); -kusten; -materiaal.
lietriebty ftiirung, in.= storing (in 't verkeer).
betrin'ten fief), ft. (ti.) = rich bedrinken, rich
drunken drinker.
betrobs beitt, lain). (b.) = met kwasten behangen.
betrot'fen = verlegen, onthutst, bedremmeld,
beteuterd.
Zetroffettbeit, tv. — = verlegenheid, bedremmeldheid, verslagenheid.
betriip'feln, betruirfen, fcbtv. (b.) = bedruipen, bedruppelen.
betrii'ben, fcb (I).) bedroeven, leed doen,
smarten; [troebel maken]; WI) itber eine Sadie
b.= rich over jets bedroeven, bedroefd maken.
8
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ntife droefenis, droefZetriitfitW,
heid.
betriibt' = bedroefd, treurig; bedroevend;
betriibte Beiten = droevige tijden.
= bedrog, bedriegerij, opZetrug', m.
lichterij.
betriii gett, ft. (t.) = bedriegen, misleiden,
oplichten; einen um eine Sunnite Oelbe
=
iem. voor een som geld oplichten; OM
=
zich bedriegen, zich vergissen.
Zetriener, — = bedrieger, oplichter.
Zetrageret, tv. —, —en = bedriegerij, bedrog.
betriii nerifcb, betriVatirb = bedriegelijk; be=
trilgerifcher Oanf(e)rott = frauduleus bankroet.
betrun'ten = beschonken, dronken.
— = dronkenschap.
Zetrunlenbeit,
Zet'faal, m. = bidvertrek, oratorium.
= bid-, knielbankje, bidstoel.
Zet'fitemet,
= begijn, vrome zus.
Zet'frbtuefter,
bidstoel.
Zetiftubt, m.
= bidstond(e); biduur, uur
Zerftttitbe,
voor het gebed.
—(e)., —en = bed, leger, legerstede,
Zeit,
bedding; arneiichriif(e)rige Q3ett = bed voor twee
personen: ein auffcbtagen = een bed, ledikant opslaan; fin Ziette liegen = in bed liggen;
au IBette geben, ficb 3u Oette legen = naar bed
gaan; au Q3ette fein = in, te bed zijn; ant
Bette = bij, aan het bed; ba& Tett bitten = het
bed houden; nom Tifcb unb R3. gefcbieben =
gescheiden van tafel en bed.
biddag.
Zet'taa, en.
= veldbed.
Zettlianr,
= bedllgor:be3ug,
Zett'llbebanae,
dijnen; -overtrek.
onderlagen.
Zettibretter, M.
bedje.
—
Zett'diett, 1.
= beddedeken; ook wel: sprei;
Zett'Dede,
= gestikte deken.
gerteOlte
Zeta, tn. lompen, prul(len); ['t bedelen]; bah lit ber gang ll. = dat is alles, de
heele rommel.
bet'tetarm = straatarm, doodarm, bedelarm.
Zeteillarntbanb, f.; :brief, m. ; =brot, ;
:bruber, m. = bedelliarmband; -brief; -brood
(of: genadebrood); -monnik (ook: bedelaar).
—, —en = bedelarij, gebedel.
3ettetei',
01.= bedelllvrouw;
Zerteillfrau, tv.;
-jongen.
Zefteffram, tn. = vodderij.
Zatelutaitcb, m. = bedelmonnik.
berteitt, fc0iv. (tj.)
bedelen;
geben =
loopen te bedelen.
lietletilorbett, m.; :pad, f.: :fad, tn. =
bedel orde ; - y olk (of: bedelaarstroep) ; -zak.
Zertefftaat, m. = kale staatsie.
Zetletjtab, m. = bedelstaf; an ben a geraten,
fommen = tot den bedelstaf komen.
Zecteifto13, tn. = bedelaarstrots, dwaze trots.
= zwarte soep, roggebroodZets telfulgie,
soep.
Zet'teftwat, tn. = inspecteur over de bedelaars.
tiertellbotr, 1.; :Weil), 1. = bedellivolk;
-vrouw (of: bedelaarster).
bedelarij.
Zertethiefen, f.
bet'ten, icbtn. (tj.) = (einem) voor iem. een bed
(op)maken; (einen) iem. in bed leggen, voor
iem. het bed (op)maken; auf Nolen gebettet
fein
op rozen wandelen, liggen; ofe matt
bettet, in fcbliift man = zooals men zijn
bed opmaakt, zoo slaapt men of zoo men
zaait, zoo men maait.
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Zett'llfeber, m.; = ffafrbe, m.; =garbitte, tu.;
:clerk, =-. bedll ve(d)er; -flesch (of: -kruik,
-warmer); -gordijn; -degoed.
ledikant.
Zett'aefterf,
= Bettie, Betje.
Zetli,
= Bettina.
Zetti'tta,
Zettlfaften, en.; f.; :tabe, =
bedlidekast (of. slaapkast); -kussen; -stede
(ledekant, krib).
bettlaaeria = bedlegerig.
Zettlarett, f. = beddelaken.
bedelaar.
—
Zetfier, nt.
Zeteterberberne, tn. = bedelaarsherberg.
—, —nen = bedelares, bedeZettleriii,
laarster,
bedlegerig.
bettlieaenb
Zett'llPfamte, m.; =Ofoften, m.; :nttafte, W.;
:fad, m. = bedRlepan (of: -warmer); -stip;
-dekwast; -dezak (of: matras).
Zett'fct)rant, m. = 93ettraften.
bedste(d)e.
Zetrftatt, :ftatte, tu.
ledekant.
Zeaftelie,
Zettltr04, I. bedstroo; unirer 2iebett jrauen
= stalkruid.
Zettiftubt, m. = ruststoel.
= beddelikwast;
Zettltrobbel, iv.; :turf),
-laken
Zett'iiberptg, m. = overtrek, tijk.
—, —en = batterij, bedding;
et'titttn,
platform.
Zettlborbana, en.; :bortaae, iv.; :warmer,
m.; =wafite, m.; :3ettg, f. bedllgordijn;
-dekleedje; -warmer; -linnen (of: beddegoed);
-degoed.
= beddetijk.
ZetrNiette,
betttlidi = vriendelijk, voorkomend, toeschietelijk.
unr. (b.) = (met iem.) omgaan;
bettuf
bezig zijn; zich bedoen.
betatetten, icbm. (h.) = witten, bekalken.
betuVfett, fcbiv. (b.) = betasten (met de vingertoppen), bestippen, betten.
= bidweek, week der gebeden.
Zetluoc0e,
Zet'Aintrtter, f. = bidvertrek.
—n
loog.
Zeterije, tn.
—n = bocht, bulging, kromZett'ae, iv.
ing; gewricht; buighout.
tieu'gett, (ti.) = buigen, doen buigen (ben
Racren, bad Recht, ben St.:alb); vernederen;
fich bet einem b. = voor iem. buigen, bukken.
betta'fatit = buigzaam.
Zeteflung, —, —en = buiging; verbuiging.
Zettle, iv. —, —n = buil, opzwelling; bluts,
bult.
betti ng = met of vol builen, blutsen.
—n = omheind stuk grond].
['lieunibe,
verontrusten, onbeun'rubiaen, Rhin. (h.)
gerust maken, alarmeeren, onrustig maken;
zich
ongerust
maken.
fief) b.
dokumenteeren,
beurs tunben, fcbiv. (1;.)
akte(n) opmaken.
beurlaubeit, fcbtu. (b.) = (einen) met verlof
wegzenden, verlof geven; ontslaan; =
afscheid nemen.
beurlaubt = met verlof.
bear i teilen, i'cbin. (b.) = beoordeelen, oordeelen over.
— = beoordeelaar.
Zeur'teifer, m.
—, —en = beoordeeling.
Zeurleitung,
—n = buit; prijs; roof, prooi;
Zeule iv.
[baktrog; houten bijekort]; ate gute
erfiti=
ren = prijs verklaren.
— = buidel, beurs; zak (aucf)
Zien'tet,
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am Oittarb); (meel)buil; ben 0. afeben = de
beurs losmaken; ficb nacb feinem ricbten =
zich naar zijn beurs schikken; bie Scbtvinb=
tjaben = de tering in zijn zak
fucbt im
naar zich
hebben; fit feinen Oeutet filgen
toe liegen, in zijn eigen geldelijk voordeel lieges.
builkist.
Zeuletfaften,
ZetetelutatO, tn. = buidelmuis, zakmuis.
ben'tetu, fcbtn. (b.) = (ba g MOD builen; (ben
kloppen.
= buidelrat.
Zeu'telratte,
Zeu f telfrWleiber, tn. = beurzesnijder.
buideldier.
Zen'teltier, 1.
— = beurzemaker.
lieuts ter, tn.
betion'ten, fcbtn. (b.) = besturen; ook =bebo
bebiirfern, fcbtn. (b.) bevolken. [m unbe n.
-, —en = bevolking.
Zebalf ferung,
= bevolkingstabel.
ZebarrerunfOlifte,
beboinuiiditigen, idn-u. (b.) = (einen 5u ettn.)
(iem.) volmacht geven (voor of tot iets),
machtigen, of vaardigen.
Zetioll'utiiittinter = gevolmachtigde, gemachtigde.
lietioll'utiic4tigung, = volmacht, procuratie.
bebor' voordat, voor, eer dat, eer, alvorens (dat).
bebor'utunben, fcbtn. (b.) = onder voogdijschap houden, als pupil behandelen, opkomen
voor, beschermen.
—, — en = voogdijschap,
Zictiori ntunbung,
bescherming.
bebor'redoen, fcbtn. (b.) (einen) = bevoorrechten, voortrekken.
q3ctior'reditung, tn. —, —en =bevoorrechting.
betwri fteti(e)rt, intr. (b.) = op komst zijn, aanstaande zijn, in aantocht zijn; ibm ftebt ettva?,
bebor = hem staat iets te wachten; bie bebor,
ftebenben Uablen = de aanstaande verkiezingen.
[bebor'teiten, fdPu. (tj.) = iiberborteiten].
beborluorten, ictn. (b.) = van een voorwoord
of voorbericht voorzien ; vooraf of van te voren
ermelden ; vooraf of te vroeg over iets
spreken: ook = befiirinorten.
betior'augen, fit Yu. (tj.) = verkiezen, de voorkeur geven aan, voortrekken; bevoorrechten;
bebor3ug ter Otaubiger= preferent crediteur.
Zetior'3unung, to. —, —en =bevoorrechting.
Delua'dytt, fcbtn. (b.) = bewaken, hoeden.
betutteirfett, ft. (f.) = begroeien, bewassen.
Zetua'diuttn, tn. —, —en = bewaking.
betuaffnen, fcbtn. (tj.) = bewapenen, wapenen;
mit betnaffneter tanb gewapenderhand; mit
met het gewapend oog.
betnaffnetem Kuge
—, —en = bewapening,
Zetuaffnung,
wapening.
bewaarinrichting, beZeivain'anttalt, iv.
waarplaats (ftir Mine kinber).
betuafrreu, f■tuo. (tj.) = bewaren; behoeden,
waren; einen bar Oiirem =iem voor kwaad
behoeden; OW. fur einen b. = voor iem. iets
bewaren, wegleggen; Lott betnabre! = godbewaar! of (dat) kun je begrijpen ! et beinabre!
= bewaar me! of neen! neen!
beluifirren, idjtu. (b.) = staven; bewijzen; op
de proef stellen; proefhoudend blijken; blijken of toonen te zijn; zich toonen;
zich waarlijk houden (als); bad eheriicbt betniibrt
ficE) = het gerucht blijkt waar te zijn; e Or=
ter areunb, betviibrte tUlittet = beproefd
vriend, beproefd middel.
— = bewaarder.
Zetuatfrer, m.
betuatiffnitett, fdo-u. (b). = bewaarheiden,
bevestigen.
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ZetuiiimtVit, tu. — = beproefdheid, vertrouwbaarheid.
—, —en = bewaring; beZeincifyrunti,
hoeding.
Deinarben, fcbtu (b.) -= met bout of bosch
beplanten ; b e tv atbet -= met bosch begroeid.
Detuarten, fcbtu. (tj.) = bewallen, omwallen ;
bedijken, beschoeien.
betuartigen, fcbti). (b) = overweldigen, er
onder krijgen; geheel klaar komen met (iets);
(eine %ufgabe, eine t2trbeit) geheel klaar krijgen;
(Scbtolerigreiten) overwinnen, meester worden ;
(eine 9.Iufgabe, 1trbeit) nicbt toonen = er
niet tegen opgewassen zijn.
betuan'bert = ervaren, geleerd; (in diner Tail=
fenfcbaft) goed thuis, knap, geleerd
gesteld; fo bemanbt (als adj.) --,-betuaubf
zoodanig, zulk;
ift um eine ob. mit ether
Cade fo ober fo b. = het is er zoo mee gesteld.
gesteldheid; e?,
..ffe
Zelvanbrui,
= het is er zoo mee
bat bamit folgenbe
= dat is
gesteld; bamit bat 0 eine eigene
iets heel bijzonders; e& bat bautit eine gone,
de zaak is heel anders.
anbere
bewateren, bevloeien.
betviiflern, fcbm.
—, —en = bevloeiing, irriZettiiifferutta,
gatie.
betneg'Octr = beweegbaar.
I. beine'nen, fcbtn. !b.) = bewegen, in beweging zijn. in beweging brengen; roeren; aandoen, treffen.
II. beine'nett, ft. (b.) = bewegen, overhalen,
overreden.
beweegreden, motief.
Zetuen'orunb,
betueg ilict = beweegbaar; roerend, aandoenlijk;
Out, Zernthgen = r,,erend goed;
9,Nateriat = rollend materieel;
betneglicbe
b ..e efte = veranderlijke feest(dag)en.
Zetuerfilitteit, tu. — = beweeglijkheid, levendigheid.
Moot' = bewogen, aangedaan, geroerd.
—, —en = beweging; beroeZethe'cluuq,
ring; aandoening, ontroering; in 0. feten =
in beweging brengen; ficb in 0. f4en = zich
in beweging stellen; in
bringen = in bebeweging
roering brengen; ficb
macben
nemen.
= beweegkracht.
Zelue'nuttnaraft,
[betuelfrett, fcbtn. (ti.) = bewapenen. ZetuetY:
bewapening.]
rung, tn. —
Octuaticu, fcbtn. (b.) ----- trouwen; fid)
huwen, trouwen.
beluerneu, fcbtv. (b.) = beweenen, betreuren.
belveVuenftert, = betreurenswaardig.
—e = bewijs, proef, blijk;
ZeinelW,
tiefern, geben = een bewijs leveren;
einen
filbren = een uiteenzetting geven,
einen
demonstreeren, een betoog leveren.
ZetueWartitet, tn. = bewijsstuk.
betneWbar = bewijsbaar.
bewijzen; toonen, blijk
beineijen, ft. (b.)
geven van; betoonen; bobbetneift fur mid)
dat pleit voor mij.
tietheWlIfiikrung, =nrittiti, tn.; :trait,
tv. = bewijs voering; -grond (of: argument);
-kracht.
beiveWfriiftig = bewijskrachtig.
ZetveWfttlufb nt. = sluitrede, syllogisme.
f. = bewijsliplaats;
Zieluei4lIftelle, tn.;
-stuk.
laffen = het er
bei ettn.
I. betuen'ben:
bij laten, het verder laten rusten.
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= zoo
fein
ttetheiebeit, f.: babel bat
is het genoeg; daarbij blijft het.
,
nr.
zie
Oetnerbung.
Zeitterbi
firb, ft. (f).) um etro., um eine Stale,
mn ein Vabcben = dingen Haar, solliciteeren
naar, Nragen om, staan naar.
— mededinger, sollicitant,
13ciDer'ber, m.
kandidaat, pretendent; vrijer, courmaker.
Zetuer'buttg, tn. —, —en = mededinging, het
dingen, 't staan naar, sollicitatie, poging;
aanzoek.
beinctlen, ft. (ti.) = bewerpen; (eine Mauer)
rapen, volrapen; pleisteren.
bettiert'ftelligen, frbtv. (t).) = bewerkstelligen,
ten uitvoer leggen, volvoeren.
beitterlett, fcbru. (Ii.) ettn. = de waarde van
jets bepalen.
ontwikkelen, inwikbetuici fetn, fcbtv. (b.)
kelen, inpakken.
betuirtigen, fdttn. (b.) = (einem ettn.) bewillitoestaan, toestemgen, toestaan; (etw.)
= geld toestaan, voteeren.
men in; Gelb
toestemming,
Zetvirliflunn, tn. —, —en
goedkeuring.
betuilrfornnt(n)en, fcbtn. (b.) verwelkomen.
beivim'ment, fcbtn. (b.) = bejammeren, jammeren over, bekermen.
bevlaggen, met
beinint'Petn, fcbtu. (1.)
vlaggen en wimpels versieren.
bout-viten, fd) tn. (b.)
veroorzaken, tot stand
brengen, bewerken, doen, uitwerken.
beittieten, frith:). (b.) = onthalen, trakteeren
(mit einer Olaf dje QBein = op ...).
bcivirt*Daften, icbru. (b.) = (ein $acbtgut)
besturen, leaden, administreeren, exploiteeren.
Zetuirluttg, tn. —, —en onthaal, traktatie.
bctuit'aeln, fcbtn. (b.) = (ettn.) bespottelijk
maken, flauwe grappen over jets maken.
betuanyt t bar = bewoonbaar, te bewonen.
beittob'nett, fdtbo. (b.) = bewonen, wonen in,
verblijt houden in.
— = bewoner.
Zettioh'ner,
de bewoners.
Zeivoirtterittaft, tn.
.
(tj.)
= bewolken, betrekken,
fdity
bedekken.
bewolkt, betrokken.
DeWitt'
— = bewonderaar.
etuung berer, tn.
betuun'bern, fdttn. (1).) = bewonderen.
beitsun'bernftert, = bewonderenswaardig, verwonderlijk. tietuun'berung, tn.
— = bewondering. betuttifberattOtnert,
= bewonderingswaardig.
Zeitturf, tn. = pleisterkalk, het volrapen
(van een muur).
betuttfie = bewust, bekend; bie belnui3te
Sadte = de bewuste zaak, de zaak in kwestie;
fobiet mir b. aft = (voor)zooveel ik weet; id)
bin mir feiner Stutb ik ben mij (van)
geen schuld bewust: fid) einer Sadte mieber
(zich) weer jets bewust worden,
b. inerben
zich lets weer herinneren.
befou1t'ID4 = bewusteloos, buiten kennis,
flauw; onbewust; tnerben flauw vallen,
buiten kennis rapen.
tictuttfOttfiniett, to. —, —en = bewusteloosheid, onmacht, flauwte.
bewustzijn, kennis;
Zeitiufgleitt, f.
= buiten kennis.
obne
zie OH.
beatiglict.
be3.
be3aDI'bete = betaalbaar.
be3aWlett, fcbtu. (b.) = (einen ob. einem) beiem. een som
talen; einem eine Sumine D.

Ze3irMgeridit.

betalen; Dar D. = kontant betalen; bie Bede
b. = 't gelag betalen; Sid) be5ablt matt en =
zelf maken, dat men zijn geld krijgt; rendeeren;
bei Lefler unb Vennig b. -= tot den laatsten
cent betalen; ettn. trait bent 2ebett b. muff en
jets met het leN,en moeten bekoopen; einen
mit nteirber gRiinae = iern. met gelijke
mint betalen; mit fiingenber Viing b. = met
klinkende mint betalen.
—, —en = betaling; fiegen
13c5atrfung,
bare 0. = tegen kontante betaling.
bc3iiimebar = tembaar, te temmen.
fcbtu. (b.) = temmen; betoomen,
beteugelen, bedwin gen, beheerschen; jicfj b.=
zich intoomen, zich beteugelen.
beyttt'bern, fcbm. (b.) = betooveren, beheksen,
begoochelen; bekoren, verrukken.
beaau'berttb = betooverend, verrukkelijk.
bevictYnett, fcbtn. (b.) beteekenen, met teekenmgen vullen; teekenen, merken, kenmerken; qualificeeren; aangeven, aanduiden;
beduiden, uitduiden.
be3eirilnenb = beteekenend, kenmerkend,
karakteristiek. Ze4e/Ottitng, —, —en =
aanduiding, aanwijzing, beteekening; opgave.
te kennen geven, bebevi'actt, fdnu. (b.)
tuigen, betoonen, bewijzen, toonen.
13e3anuttg, —, —en = betuiging,betooning.
bevu'flett, fcbtv. (b.) = betuigen, verklaren;
verzekeren, bewijzen.
tab =
be3irOligen, fifth). (b.) einen einer
betichten, beschuldigen.
bate'ben, ft. (l.) = overtrekken, betrekken;
eoffen b. ben <tsimmet bedekken; eine Oeige
mit Suiten b. = bespannen, snaren op een
viool doen; (ein bie eacbe, ein 2ager)
betrekken ; (bie 9,Nirfte) bezoeken ; Garen att
Wmerifa, atO erfter ,t)anb, bon einem) betrekken, krijgen, ontvangen, bekomen; (ein Oebait,
eine lien Pion) trekken, ontvangen; tniebiel 2obn
hoeveel loon krijgt, hebt u? (eine
b. Cie?
Meget auf ettv.) toepassen; [(einen)bedriegen,
erschal k en] ; mit arieg b. tot tooneel van
den oorlog maken; fir4 b. = betrekken, betrekking hebben; bet ,ttimmet beaiebt fid) =
betrekt; bad beaiebt fid) auf mid) = dat slaat
op mij ; id) be6iebe mid) auf Z5'br 8eugni = ik
beroep mij op..., ik refereer mij aan...
be3ie'Oentitri) = betrekkelijk, respective; ook
= beaiigticb.
Ze3ie'Der, m. = trekker (eina Secble0).
be3tetritrO, zie beatigfid).
913e3ieltutto, tn. —, —en = betrekking, het
betrekken ; toepassing; samenhang; in auf
micb = met betrekking tot mij; in biefer 23.
= in dit opzicht.
Ze3ie'buttOfiirtuort, f. = betrekkelijk voornaamwoord.beaic'bung4tueife=betrekkelijk;
respectievelijk. 13c3ielontOivort, 1. = relatief, betrekkelijk woord.
[baielett, fcbtn. (1).) = bedoelen, op 't oog
hebben].
be3iffeett, fcbtn. (b.) = becijferen, nummeren;
fhb b. (auf einen 'ater) = bedragen, beloopen.
be3inti ntern, fcbtn. (tj.) = hakken, met den
stootbeitel bewerken.
Ze3irr, m. —(e0, —e = omtrek; distrikt;
wick.
fbe3irlett, fcbtn. ((j.) = bevatten, omsluiten].
1e3trf4'ar3t, m. = wijk-, distriktsdokter.
Ze3ir14'att41chitti, m. = wijkcomitê.
43e3irfWgertri)t, 1. = arrondissementsrechtbank.

ZairMbauptinann.
Zile3trf4110an1ttnattn, nt., : borftefier,

117
=

distriktshoofd. be3irMinife = bij distrikten.
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*11'0de (spr.: baiskel), 1.
93. fabren = wielrijden, fietsen.

=

rijwiel;

Zepar', m. —(e)4, —e = bezoar(steen).
[biber'b(e) = braaf, eerlijk; grof, row].
betrokken, over- bie'ber = eerlijk, rechtschapen, braaf, funk,
be3o'aett (van beafeben)
rond, vertrouwbaar, trouwhartig.
trokken etc.; (im ,f)anber) ber 23eaogene =
de betrokkene.
eerlijkheid, rondheid,
*Ite'berfAt, in. —
vertrouwbaarheid.
beptlett, zie befteuern.
Zieberittattn, m. —(e)b, —manner = brave
be3iirirtigett, zie be6icbtigen.
kerel, rechtschapen man.
be3uc'tern, fcbm. (b) = besuikeren, suikeren.
1e3ug', m. —(e)4, ..3iige= overtrek; betrek- Zie'bertneier, m. — 4, — = eenvoudige, goeie,
king, opzicht, uitkeering; 't betrekken (van
maar bekrompen, kleinburgerlijke kerel.
waren); in 0. auf ibn = met betrekking Zie'beritteierftit,
= eenvoudige, bescheiden
stijl.
tot hem; Q3. auf atm nebtnen = zich op lets
beroepen, zich refereeren aan, verwijzen naar. Zie'bertneiervit, tv. = pruiketijd,
N an
bescheiden zelfvoldaanheid (1815-1650).
be3iia'firb = betrekkelijk, met betrekking tot,
rechtschapenheid.
betreffende; b. biefe4 Kntrage4 = ten opzichte Zieberfittrt, m.
van dit voorstel; auf biefe Sacbe betreffende bienibar = buigbaar, verbuigbaar.
deze zaak. ZeptaItabute,
= betrekking,
buiging, kromming.
ie'ae,
—n
verwijzing, referte; tinter auf = onder Dienett, ft. (ti.) (bog ; biige; gebogen).-- buigen,
krommen, verbriigen ; (f.) = buigen, bukken;
verwijzing naar of onder referte aan of ik
beffer
refereer mij aan.
ctI4 brecbert = bever buigen als barsten; um bie %de b. = den hoek omslaan;
ZeaufWmarft, m. = inkoopmarkt.
ficb fcbmiegen unb
= kantoor, adres (om inbuigen en kruipen.
Zeptat-Cquefle,
koopen to doen), herkomst.
blea'fant = buigzaam, lenig; handelbaar,
plooibaar, gedwee.
Dept). = beatebung4tneife: respectievelijk.
— = buigzaamheid, lenigheid.
be3ivacle-tt, fcbtn. (b.) = beknibbelen, bekorten. Ziea'famteit,
—, —en = bulging, verbuiging;
beitueeten, fcbtu. (tj.) = bepennen (ink ber Zie'auttn,
kromming.
Scbufter); ten doel hebben, bedoelen, beoogen,
strekken tot; iva4 inotlen Cie &nit b.? = wat Ziene, tn. —, —rt = bij.
wil je daarmee beretken?
23ie'uenban, m. = bijeteelt.
= houten bijekorf.
Zielienbeate,
be3Welfeibar = betwijfelbaar, twijfelachtig.
= broedsel van bijen.
Ziettettbrut,
bepueileftt, fcbro. (tj.) = betwijfelen.
bijeeter; bijewolf.
Zieltettfreffer, m.
beOuttufbar = bedwingbaar.
beptiltfaen, ft. (tj.) = bedwingen, overwinnen, Ziettettbau, 1. = plaats waar de bijekorven
staan.
vermeesteren.
nt.; :fappe,
Z. (O. = Oreitengrab.
lorb, tn. =
bijellkever; -kap; -korf.
Ziogert: blad, vel.
Zie'rtettlItnattu, m.: :meife,
= Ofirgerliebe4 Oefqbucb.
:tttreiffer, m.=
Z. 01.
—, — n bijbel, Schrift. bi'beffeft = bijeflhouder (of: bilker, ijmker); -e ter ; -houder.
Zi'bet,
bijbelvast. Zi'beigefelifetiaft, tv.
bijbelge- Zieltenfaua, zie Oienfaug.
nootschap. bi'befutatin = volgens den bijbel. Zie'nenlIfrbtuarnt, m.; :f i cbt, nt.; :fta*11,
trt. = bijellzwerm; -eter; -angel.
Zi'beillfprarbe,
; : fpruC tn.; :ftette, to.
-spreak (of: vers); -plaats (of: Zieltettftanb, m. = plaats voor de korven;
bijestapel.
tekst). Zi ' benveri, = bijbel met noten of
kommentaar.
Zie'nettlIftort, tn.; a bater, tn.; r. tuactO,
=
bije II korf ; -houder ; -waQ.
23I'ber, m. —4, — = bever, kantoor.
Zie'nenlitoeffet (ob. :Wafer), m.; :Waif, in.;
Zliberbatt, m. = hol van den bever.
bijelkoningin, -wolf (of: -eter);
f.=beverlZi'berlielfett, 1.; :fate, iv.;
-cel.
knip; -val; -vel.
= bijeliteelt,
f. = beverlIgeil (of: Zie'nettIlitutt, to.; :AiieOter,
f-;
-teler (of : -houder, ijmker).
castoreu m) ; -haar.
Weimar (spr.: bjen..)=\ an twee jaar, tweeZi'berfmt, m = kastoren hoed.
jarig.
e 1 te.
Zibertteir
Zien'ittuttt (spr.: bjen...), f. —4, ..nien =
131berratte, iv. =-- beverrat, muskusdier.
biennium, tijdperk van 2 jaren.
= baarwortel
Zi'berkintr3,
litiettifaug, m, u. f. —(e)4, Z., in. —= witte
m. —4 = hoed, dop.
doovenetel.
Zibliograpb f, m. —en, —en = bibliograaf.
Zotionrapoie, tn.
—n M bibliografie.
bier, f. —(e)4, —e = bier; 10 Mere gebett =
naar
de herberg gaan; beint Mere fiten
bibtiogra'Obtfc0 = bibliografisch.
onder een potje bier zitten.
Zibtiontalte m. —n, —n = bibliomaan.
bierbank.
Zier'bant,
— = bibliomanie.
Zibliontattie,
nt. = grogstem.
bibliofiel, boekem. — tt, —n
m.;
Zierlbrauer, m.; :Umber, tn.;
lief hebber.
:fat, = bier II brouwer ; -drinker ; -azijn ; -vat.
—, —en = bibliotheek.
Zibliotber',
herbergmuzikant.
Zibtiotijefar', m. —(e)4, —e = bibliothekaris. Zier'fiebter, m.
Zier'aaft, m. = geregeld bezoeker van het
brblifeb = bijbelsch.
bierhuis.
m. —en, —en = bijbelkenner.
Zier'neib, 1. = fool; bieraccijns.
Zi'eeti, tn. = biceps.
Zirt'beere, Ziefetticere, tn.=$reibetbeere. Zier'fit3, m. = viltje (onder bierglas).
tn.;
m. —4, — = houweel, hak; bikkel.
f.; ,befe,
Zierlata, f-,
to. = bierfiglas, -hal; -huis; -gist.
bicifetbart = hard als een bikkel.
trinfen
=
een
studentegrap,
zie
$iderbaube.
Zier'iunaet0
Zicletbaube,
waarbij twee studenten elk een boordevol glas
biksteen.
Zitriteitt, m.

Zierfaitefitate.
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bill-igen.
= muzeum voor schilde-

bier tegelijk achterelkaar moeten leegdrinken,
en daarbij een moeilijk woord luid uitspreken:
wie 't eerst klaar is, heeft gewonnen.
tn.=bier soep;-kuip.
Z3ier'II faltef Male, hi;
Zier'114.,rober, m.; rjr4anf, =fr4ettr, m.=
bier weger ; -huis (of: -verkoop); -huishouder
(of: -herbergier).

1311'bergaterie,

131crlfrOriiter, m. ; , feibet, m.; qtetter,

= beeld(e)stormer.
Zirberftiirmer,
beeldestorm.
13it'berittirmerei,
to.
=
beeldvlak;
auf ber 13.
t3llb'ffiir4e,

bierildrager; -glas (of: bock); -accijns.

iv.; :Wage, in.; :Iviirae,
:34pfer, ut. = bierilsoep; -weger; -most (of:
jong bier); -tapper.
bies (aan mil.kleeding).
-n
Zliefe,
als razend rondrennen.
triejett, fcbin. (b.)
horzel.
tn.
-er = beest.
I. 1310, f.
= biest (eerste melk).
II. 8ieft, m.
zie Zifter.
liteit'utitcl), tn., zie 18 i e f t. IL
bie'tett, ft. (b.) (tot; bi3te, geboten) = bieden,
= voor,
aanbieden; far, auf eine akaare
op een waar bieden; fell = to koop, ten
verkoop bieden; einem einen guten rag, 911or,
gen b. = iem. goeden dag, morgen zeggen;
einem bie janb = iem. de hand reiken;
einem bie Spit.5e (bieCairn) b. = iem. het
hoofd bieden; einem Zrot b. = iem. trotseeren;
bal taffe idj mir (non ibm) nicbt b. = dat duld
ik niet (van hem), dat laat ik mij niet welgevallen; bent Honig Scbacb = schaak aanzeggen.
- = bieder.
23ic'ter, m.
-, -en = bifurcatie, verZifurration',
deeling in twee takken.
bigamie.
13igatnic', to. ttioutt' = bigot, schijnvroom, kleingeestig
uiterlijk vroom.
bigotterie.
-n
3inotterie', tn.
-n = bijouterie.
13iiouterie',
=
bicarbonaat,
dubbel,
1.
-(e)I
13itarboitats
koolzure soda.
biconcaaf,
dubbelhol.
bilottiab
Wi tnittieg = biconvex, dubbelbol.
aieben,
23i1an3', -, -en = balans; bie
aufftetten = de balans (op)maken.
Zilan3'auOttg, m. = verkorte balans.
Zitatti'bucb, f. = balansboek.
lillaiti'reclyitting, tn. = balansrekening.
bilateral = bilateraal, tweezijdig.
-e = ZlirfrinatO, tn. = zevenliitcb, iv.
slaper, slaaprat, relmuis.
1310, f. -(e)I, - er = beeld, of beelding, prent,
plaat, portret, beeld(zuil); gelijkenis, zinnebeeld, figuur, troop; Z. ober Z3aWlen kruis
of munt; int Vibe bittricbtert = in beeld (in
effigie) terechtstellen.
- mud): Zitbercben = beeldje,
Zitb'rbeit, f.
prentje enz.
bil'beit, fcbtr. (b.) = vormen; uitmaken; tot
stand brengen; beschaven, ontwikkelen; einen
arei b. = een kring formeeren; ein gebilbeter
Venfd) = een beschaafd mensch; bitbenb =
beeldend, uitbeeldend; vormend, beschavend;
fief) b. = zich vormen, zich ontwikkelen, ontstaan; e?, bilbet ein Zatent ficb in ber Stitte =
een talent ontwikkelt zich in afzondering.
tlit'beranbeter, nt. = beeldedienaaar, beeldaanbidder.
= prentebijbel.
13il'berbibef,
= nis.
Iiirberbleitbc,
prent.
Zit'berboacit,
prenteboek.
1:3irberburf), f.
beeldell=bleu%
ZirberlIbiciter,
dienaar, -dienst.

rijen en beelden.

it'berbanbei, =labett, = platehandel,
-winkel. birberreic4 = rijk in prenten, in
platen; beeldrijk.

ZifbertArift, tn. = beeldschrift, figuratief
schrift.

erfcbeinen = opdagen, op 't tooneel, op de
vlakte verschijnen.

13iWformer, m. = (beeld)vormer.
= aanschouwelijkheid.
/310'bafticifeit, tv.
13ilb'bauer, in. = beeldhouwer.
13ilb'bauerftittft, il/• = beeldhouwkunst.
of beeldend, figuratief; figuurlijk,
oneigenlijk, overdrachtelijk; in bitbticbern
ittne = in figuurlijke beteekenis.
13ifb'ner, m. - = beeld(e)maker, vormer.
liilbnerei', - =vormkunst, beeldhouwkunst.
/31IblIW, 1. -fa, -fe = beeltenis; beeld,
beeldenaar; portret; einen Zerbrecber im Zitb:
niffe berbrennen, aufbiingen = een misdadiger
in beeltenis (in effigie) verbranden, ophangen.
bilb'faut = buigzaam, lenig, kneedbaar, vormbaar; gedwee, volgzaam.
in. = standbeeld, beeldzuil.
m. = beeldsnijder.
beeldschoon.
13ittrfeite, tn. = beeldzijde (ether Viin3e), avers.
13itb i fterber, m. = graveur.
3ilb' Rein, m. = speksteen.
(oberb.) houten crucifix.
13ilb'itort, m.
13irbutta, tn. -, -en = worming, organizatie
taateI), inrichting; ontwikkeling, be(eitte
schaving.
13i1'bititOattftalt, iv. = vormschool, school
voor opvoeding en onderwijs.
13i1'bititOjtitfe, in. = trap van beschaving.
13ilbltieber, 13liblvirfer, m. = damastwever.
13ilbluerf, f. = beeldwerk, beeldhouw- of
beeldsnijwerk.
Mar' = de gal betreffend, gal...
= galachtig.
= tweetalig, bilinguisch.
= bill, wetsontwerp.
/NW, in. -,
=
- e (u. (spr.: bitl'jart), I.
biljard; Z. fpiefen = biljard spelen.
Zillarbball,
:fund, tn. = biljardbal.
Zillarbbentet, tn., :10d), f. = zak.
(b.) = biljardeeren.
biffarble'ren,
m. = billardjongen.
Zillarbftoc, m. = (biljard)queue, keu.
-tt = bikbijl.
iv.
13illett, $1. = billen (einel Scbiffe0.
13-tact', zie Ziffett.
billet doux.
-e = biljet,
13iactt' (spr.: biljet), f.
briefje, kaartje.
=
kaartjesbureau,
loket.
13illett'au4iabe,
Ziflett'cittuebitter, tn.= biljetophaalder, controleur.
kaartjesklerk, 1311-e
Zitletteurs ,
jeteur (wie kaartjes afgeeft of ophaalt).
billettle'rett, fcbin. (b.) = van briefjes of
etiketten voorzien.
billijk, redelijk; matig; goedkoop;
bent einen recbt ift, ift bent anbern b. =
wat voor den een recht is, is 't ook voor
den ander.
billijken, goedkeuren,
(1).)
goedvinden.

bilfigertuelfe.

billigerfueife =
redelijkerwijze.
ZiI'llgreit, tn. — billijkheid; goedkoopheid,
goedkoopte.

ZirlinfeiOnriinbe, qm .

redenen van bil-

lijkheid.

—=
goedkeuring.
—, —en = biljoen (miljoenmaal
miljoen).
(spr.: bilje5),
u. f. — g = biljoen (minderwaardig goed of zilver).
bilzekruid.
- ; Ziffenirrint, 1.
bimbam, bombam.
Zint'bant,
Zintesfter, f. — = tijdperk van 2 maanden.
ZitnetattiWntu, nt. — = bimetallisme, dubbele-standaard-stelsel.
Zinentelbctim, mu. = lokaalspoor.
fcbtb. (b.) = bellen, bengelen, tingelen, klinken.
bintlett, fcbtb. (b.) = puimen; afrossen.
puimsteen.
Zint4Itein, m.
birdie,
bino'rifdi = binair, binarisch,
(uit 2 eenheden bestaande).
—n = band, verband, doek,
Zin'be,
blinddoek; das; slinger (far ben 2Irm); ein
binter bie
giden = er eentje nemen.
Zin'bellbalien, m.; :rnittet, f. = tandllbalk,
-middel.
bin'ben, ft. (I).) (banb; banbe; gebunben):=
Linden, verbinden, vastbinden; ettv. an, auf,
in (MP b. = iets aan, op, in iets binden;
(ein
Oefen, Oarben, einem bie
binden; ein a; = een vat met hoepels
bekuipen; einen Stratt b. = een ruiker
maken of binden; an Me Scborte gebunben
fein = aan een bepaalde plek gronds gebonden
zijn, zich moeilijk kunnen verplaatsen, niet
van honk kunnen; einem ettu. auf ba g Oetaiffen
ob. auf bie Seete
= iem. iets op het hart
drukken; einem ettu. auf bie Rafe b. iem.
iets wijs maken, iem. bij den neus nemen,
iem. iets op de mouw spelden; icb binbe ibtn
nicbt ailed auf bie 9lafe = ik hang hem niet
alles aan zijn neus; b in b e n b (fitt) = bindend,
verplichtend; bie gebunb en e Rebe = de gebonden rede, poezie, WI) b. = zich binden,
zich hechten, zich verbinden.
Zin'ber, m. — g , — = binder, kuiper.
m. = sleutel van St. Petrus.
Zin'befparren, tn. = bindbalk.
Zin'beftrir4, m. = koppelteeken.
Zin'beluort, f. = verbindingswoord, voegwoord. ZinWfaben, m. = bindgaren, bindtouw; ea regnet
= 't regent pijpesteeltjes.
i nb'f el, f. — g , — = bindsel (auf Scbiffen).
Zin'geltraut, f. = bingelkruid.
Zitegett, = Bingen. Zi inger 2ocb = Binger
Loch.
bin'itett (m it B a ti 0) = binnen, in (een zekere
tijdruimte): b. acbt Zagen = binnen (of in)
8 dagen; b. furaem = binnen kort.
Zin'nenlibeitt,
zgettlaffer, V.; :Oafett,
m. = binnen dijk ; -wateren ; -haven.
m. =
m.;
1.:
Zin'nen
binnenllhandel (binnenlandsche h.); -land;
-lander (ook: schip voor de binnenvaart).
Zin'nenlIntaner, tn.; =nicer, 1.; :fee, m. =
binnenlimuur; -zee; -meer.
Z Witten llf4liffatfirt, to. ; =NC*, tb.=binnenllvaart; -zool.
m. = binnenilliftmen' I] berfebr, m.;
landsch verkeer; -landsche accijns.

.Zit'tigung,
Zillion',

Zino'cle, f.
binoclet tooneelkijker.

Zino'fel,

ZifehoNamt.
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Zinont',
9letbtonfte

—(e)a, —e = binomium; bag
't b. van Newton.

binlyntifel) = binomiaal.
-n = bies, rusch.
Zin'fe,
bins fenartig = biesachtig. Zinsfenbuit,
:biitcbef, m. = bos biezen. Zinlenntatte,
= biezen mat. Zinjenfiinger, m. =
rietzanger. Zinifenfelbe, = wolgras.
Zinlenftubl, m. = matten stoel.
= waarheid als een koe.
Zinjeuluatirbeit,
Zionicapir, m. —en, —en = biograaf.
—, —it
biografie.
Ziogra44le',
biogralAifrii
biografisch.
—n = biologie, de leer van
ZiOtOflie,
het leven.
Zi'Pebett, V. = bipeden, tweevoeters.
fit'4iebifr4 = tweevoetig.
Zi'quabrat, 1. = biquadraat, dubbel vierkant,
vierde macht.
1. —g = biribi (een soortloterijspel).
—n = berk. birien = berken.
Zirlenbaunt, m. = berkeboom.
Zirf en befen, tn.; =r
f.; :fait, m. ; =Wein,
tn. = berkelj bezem; -rijs (-tak): -sap; -wijn.
f. = kor haan ; -hoen.
/310'1146m, m. ;
= Birma.
Zirma'ne, m. —n, —n = Birmaan.
—,
Zirtebount, m. = pereboom. /Rene,
—n = peer. bien(en)fiirmig peervormig.
ZirnInoft, Zirnlvein, m. = perewijn.
Zirn'quitte, rn. = kweepeer.
Zirfri), tv. —, —en = (herte)jacht (met
speurhonden).
bir'fiten, fcbtb. (b.) = jagen (op herten).
I. b0, $rap. (One anbere 43rdb.) mit f f.
tot, tot aan; atbei bi g brei Zage twee a
Brie dagen; Mt (nadj) $ari g = tot Parijs; big
(nacb) Kmerira = tot Amerika; bi g an ben
data im Uaffer = tot aan den hals in't water;
big an ob. in ben fob = tot aan of in den
dood; bi g auf ben Orunb abbrennen = tot den
grond toe afbranden; bi g a um Oabttbof = tot
aan het station; bi g a u l nbe = ten einde toe;
bon Montag bi g Sonnabenb = van Maandag
tot Zaterdag; big gegen 91benb = tot tegen
den avond; bi g um bier Llbr = tot (om) vier
uur; bi g bor alvei ZN'abren —= tot voor twee
jaar; einen bi g auf eine nreinigfeit beaablen =
iem. op een kleinigheid na betalen; a ge big
auf einen alien op een na; big auf ben
to ten ,effer = tot den laatsten cent; bi g aufg
Saar = op een haar, precies; bi g au Zratten =
tot schreiens toe; bi g auf Olut = tot bloedens toe, tot 't uiterste; bi g Sum Met = tot
walgens toe; bi g jest = tot nu toe; big Mobin?
= tot waar? bi g babin = tot zoover, tot dien
tijd ; bi g bie(r)ber = tot hiertoe.
II. bid, koni. = tot, totdat; Marten Cie, big
totdat ik kom; to' ea nicbt,
(ban) icb famine
bi g id) ea bir fage = doe het niet, voordat ik
het je zeg (of zoolang (als) ik het je niet zeg).
Zi'fant, tn. —(e)a = muskus, bisam.
Zilantliapfei, in.;
;
m.; ,biftel,
:tater, m. u.
= bisamllappel; -bok; -distel;
-kever e. d.
3ifan3', 1. = Besancon.
DO'cijett, zie bif ctten.
nt. —(e)a, ..iife
bisschop, prelaat;
bisschop (drank).
bisschoppelijk ; bifcbiifticbe kircbe
Anglikaansche kerk;
3ifcbiifticbe biunben
Uw doorluchtige Hoogwaardigheid of Uw
Hoogeerwaarde. Zi'fttoNaint,
bisschop-

ZifchoNbut•
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pelijke waardigheid, episcopaat. erfol)ofOut, Zieterinaffer, f. = bitterwater.
= bisschopshoed, miter.
1it'tertuur3e tn. = gentiaan.
M.; =MUIR,
4-tuht, tn.= bisschops zetel, Zitt'effen, T. = trouwrnaal (op den, avondi
%R i f !tot fiti,
voor de bruiloft).
-stoel.
= (scherpe) Noordoostewind'.
Zittlafirt, Iv. =-- bedevaart.
Zrfe,
Zitraang, tn. = processie. omgang.
bifegtir = bisextiel, schrikkel...
bisexueel, tweegeslachtig.
1., 4c4rift, tn.
btfegueff'
rekest, petitie.
fil4ber' = tot hier (toe); tot nu toe; tnie b.=
steller, indiener van een
Zooats tot nu toe; zooals vroeger. 100e'rig : Zitritelfer, tn.
verzoekschrift, petitionaris, rekwestrant.
bg berige setter = het weer (dat we) tot
nu toe (gehad hebben); bie bi gjerigen %act= bittivelfe = bijwijze van een verzoek.
= bitumen, aardpek, aardricbten = de tot nu toe ontvangen berichten; Zitu rtnen, 1.
teer, asfalt. bitutninW = biturnineus.
bad b.. e 004 = de tot nu toe eldende wet.
=--bivouak,
Biscaye. ber WEIN nifite Veer: Zi ' tionac, Zilvat,
— u.
bi,ak. Oitiouatie'ren, bituarie'ren o fcbtv.
bu cett = de golf van Biscaye.
(ti.)
bivouakeeren, hivakkeeren.
= biscuit.
%UMW, m. —(e)t, —e u.
bizar, zonderling.
biAarri
blig ang' = tot nu toe.
—n = bizarrerie.
= bizon.
Zi3arrerie', tn.
Zl i fon, tn. —
= biceps.
131'30:1L m.
Zit tn. Off f6, Tliffe = beet.
vlak.]
biWcijen, ein b., bad = beetje, een beetje, [Wait
zie Otabe.
het beetje; mein b. Oefb = mijn beetje geld;
emit b. groper = een beetje grooter ; ein f Cei n
Ziacirfetb, 1., Zitaciffanb, 1. = vlakte, vlak
land.
— = beet, bete, hap, brok,
Ziffen, m.
stuk. birfentoelfe = bij stukken. bij happen. Ztactfifcb, m. = inktvisch.
= bijtachtig, bijterig; bijtend; bits, btaf'fen, fcblv. (b.) = blaffen, keffen.
— = keffer.
snibbig.
Ziarfer, Ztiiffer, m.
=bijtachtigheid; snibbigheid. [Ztaa of Zta'ae, tn. —, —en = kindje,
Ziffigiett,
wichtje; lastpak.]
= bister, roetbruin.
u. 1.
Zill'iter,
—rt =huif, dek (over vracht= [Zta'ne,
Ziftourt` (spr.: ..toe..), m. u. f.
wagen)].
bistouri, insnijmes.
/314'ttim, 1. --(e)4, —Winer = bisdom.
biii/ t)ett, fcbtn. (b.) = opblazen, doen zwellen;
opzetten; flit = zwellen, zich dik maken.
tiOtueilen = soms, somtijds, bijwijlen.
= tweelettergrepig.
bilis bettb = opzettend, winderig, opblazend.
= beet, beetwonde.
winderigheid.
13tettrittitt,
Zifpuunbe,
-, —en = opzetting, wind.
Zitt'Orief, m. = verzoekschrift, rekest.
tn.
—,
—tt
=
bede,
vraag,
verzoek
ant
windverdrij .end middel.
1.
I. Zilete,
fetne
= op zijn verzoek.
fctitn. (b.) = walmen, rooken.
—rt =
II. bitte = als 'tu belieft, asjeblieft; fagen Ztaina'ne (spr.: ..maazje),
Cie mir = zeg mij asjeblieft of toe, zeg mij;
schande, oneer.
„bebienert Ste lid)" — „bitte!" ,,bedien u" — filainte'ren, fcbru. (k) = in discrediet brengen,
„dank u" of „na u"; b. febr = niet te danken.
in kwaden reuk brengen; fief) --= zich zelf
oneer aandoen, zich blameeren, zich bespot)(linen, ft. (b.) (bat; bate; gebeten) = bidden,
telijk maken, een mal figuur slaan.
verzoeken, vragen, smeeken; einen um ettv.
b. iem. om lets verzoeken; einen b. etiv. Ziancinannee (spr.: blamdzjee), f.
=
blancmanger.
au tun = iem. verzoeken iets te doen; icf)
bitte Cie barum = ik verzoek, smeek u er
zie biartfo.
om; biirfte idj Cie um bad ccat b.? = mag titans = blank, blinkend, schitterend, glanik u even om het zout verzoeken of wilt u
zend; bloot; fie flaietert mit btanfen Zatern =-met echte daalders; in btanfem = in
me het zout asjeblieft eens aangeven? barf
't bloote hemd; b. Sieben = den degen (van
fcb um ;Oren stamen b.? = mag ik uw naam
leer) trekken; mit einem b. fteben = op geook weten? icb bitte Cie inftanbigit = ik
verzoek u dringend; Wenn fcb barf = als
spannen voet met iem. stain; jest tab' ici0
ik u verzoeken mag of asjeblieft; einen 3u
b. = nu is 't me duidelijk.
Zifcbe b. = iem. te(n) eten vragen; bunt Zee
fcbtv. (b.) = blank maken, wrijven,
poetsen.
b. = op de thee verzoeken: fcb raffe b. =
Iaat Meneer binnen; [bafiir fft gebeten = ..ge- Zianfetr, 1. —(e)t, —e = blanket, oningevuld
zorgd].
formulier.
— = bidder, verzoeker.
I litter, nt.
fitannin' = ronduit, rondweg.
II. bitter
bitter; (bon ber Riffle) bitter, snij- Maul° = blanco; in b. = in blanco.
dend; bitterer t rt-tft = droevige, bittere ernst ; Zian'tollaticpt, 1.; =inboffantent, 1.; :frebit,
een bittertje drinken
m. = blanco accept ; -en lossement; -crediet.
einen littern trinrett
of nemen.
Ztanf'fdicit, 1. —(e)b, —e = balein (van een
birtcrilige bitterslecht, bitterkwaad,-nijdig. korset).
— = blaasje, bobbel(tje).
Zifterbiftet, = gezegende distel, bene- zwiron, f.
diktenkruid.
blaaskruid, waterblaas.
iMiiivrtientraut, 1.
Zit'terlierbc, tn.; :Tait m. = bitterijaarde Zia'fe, to. —n = blaas, bobbel, buil,
(of: magnesia); -kalk.
blaar; destilleerketel; (stud.) vereeniging die
geen kleuren draagt.
bit'tertatt = bitterkoud.
—, —en = bitterheid.
blaasbalg.
13iftericit,
131ajetiatg, m.
= bitterilklaver ZtaifebatariiOre, Iv. = blaasgat, pijpgat.
:freffe,
(of: waterdrieblad); -kers.
orgeltrap per.
131a 1 febatntreter, m.
= bitterachtig; bitterlijk.
qMa'feinftrument, 1. = blaasinstrument.
blaasgat,, mondgat, mondstuk
Va'fciticdj, f.
Oiftetfiifi = bitterzoet (ook een plant).
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bfauiingig.

= afvallen van de bladeren,
(bon Ofajeinftrumenten); spuitgat (be g RBar, Ziatlerfall,
afgevallen bladeren.
fircbe).
Wajett, ft. (,.) (bu MI* u. Waft, er btaft; ZMat'terftertte, tn. = schilferachtige huiduitslag.
blazen; bag
btieg ; Mere; btafe! gebtafen)
bie Zrompete, bie Mote bt. = (op) den titafterlIgift, f.; =grubs, to. = pokllgif(t);
- kuiltje (of: - put, - Baal).
hoorn, (op) de trompet, (op) de fluit blazen;
bladgoud.
.Varm bt. = alarm blazen; Sum %ngriff, aurn IMati tergotb, f.
91iicrlatge, bum 9tuffiten bt. = (tot) den aan- biat't(e)rig puisterig, pukkelig, schilferig.
val, (tot) den aftocht, opstijgen blazen; einen Wat't(e)ria — dicta gebladerd, bladerig,
feuillet6 (Rucben); bladerig, schilferig(Steine,
Stein bt. = een (dam)s3hijf blazen; id) btafe
(riicbte, ftobten).
ftjm ettu. = ik blaas hem wat, ik bedank
hem, ik doe 't niet; mit einem in emit corn, Wiits terto = bladerloos.
boekpens, bladmaag.
in sin 2ocr) bt. = het met iem. Bens ziji), 66n litat'termagert, m.
lijn trekkers; Zrilbfal = 't treurig hebben, Wati tertt, fcim. (b.) = bladeren; ontbladeren;
ficf)
bt.
=
schilferen,
(afibladderen.
er ongelukkig uitzien.
pokkultje, pokdaal.
Walettartig = blaasachtig.
)iarteritartie,
pokdalig.
blat'ternarbia
Zialenlibruci), tn.; :ertt3iittbuna,
pokkeepidemie.
f. = blaas;lbreuk; -ontsteking; -steen (of: 9:Mat fterttepibentie', iv.
pokgif.
graveel).
9Stafternnift, f.
Ziajettiyat, m. = deksel van den destilleer- Ithit'terreid) = bladerrijk.
liiieterteig, f. = feuilletè - deeg.
ketel.
3iajettlitrain0f, m.; ,fraut, f. = blaas11- Watfterittelfe = in bladen, bij bladen.
iMaftertvert, T. = loofwerk, lofwerk.
kramp; -kruid.
Zia'fenPflafter, T. = blaartrekkende pleister, biattlarutia = bladvormig.
tatt'llgetvdc^, f.; :goth, I.; =1-Autiten, T.;
trek pleister.
= bladll plant; -goud ; -vliesje; -luis.
i ta ' fenlifitnitt, m. ; =ionbe, 111. ; =Win, m.;
= goudhaantje.
blaas it
(of: steensnede); iMattlafer,
Jtitf), m.
ZfattlatO,
to. = bladluis.
catheter);
-steen;
-snede.
-peiler (of:
btatt'W = bladerloos.
Walen3ietmtb = blaartrekkend.
—n = huislook.
—C, — = blazer, souffleur; blazer /Mattloje,
(die een blaasinstrument bespeelt).
Wattriq, bliittrig, zie btatterig,btatterig.
nerf.
blaas 111)4 (ook: ZitatfripPe, tv.
81ajellroinr, f.; =Wert, f.
Ztattirolter, tn. = bladkruller (bon Maupen
erwtenschieter); -werk (van een orgel).
= blaasachtig.
u. a.).
Matt'fr4eibe, Iv. = bladscheede.
Waftert' = geblazeerd. Ztafiertliett, Iv. —,
bladvlinder.
—en = geblazeerdheid, onverschilligheid.
Ziatt'idintetterting, m.
bladzijde; voorzijde van
bla'fig = met blaren, blazen, bobbels.
ZIattjette, iv.
een blad.
ZicWinftruraent, f. — blaasinstrument.
blazonneeren, een 9Statffitber, f. = bladzilver.
btaionte'ren, icow. (b.)
bladstandig.
wapen naar de regelen van de kunst schil- Iftateftlinbig
= bladilstand;
iattlftertung, to.; =fuel,
deren of verklaren.
- steel.
—n = blasfemie, gods3ia0f)entie', lv.
biaifftiefftaitbig = gesteeld.
last ering.
dwarsbalk, dekstuk.
btat4pbetnie'ren, fcbtti. (Ii.) = godslasterlijk Zfatitiftiid, 1.
bij bladen.
spreken, vloeken, blasfemeeren.
btatt'tueife
=tuenber, m.; 41100,
in.;
btaf; (blaffer ob. btaffer, bet btaffeite ob. IMatriliveifer,
bladlfwijzer (of: leesteeken); -keerder
btaffefte) = bleek, vaal.
(een koordje of lintje in een boek) ; -wesp.
bleek-, vaalblauw.
btairbtau
>icittrotter.
—n = bleekheid ; bles.
qMattivictt , r,
qMiirfe
zie 18 t a t t ii eifer.
= bleek ii geel, -groen e.d. 13latt f3eic4en,
DI Of II oaf',
=
bladwijzer,
inboudsopgaaf,
Ztatir3elaer,
j. = koet, meerkoet.
index.
Matt, T. —(e)C, Matter = blad (einer $flanse,
rapier, eine g Zifdie g , eine g Muber g , einer Sage, ZiattWittit, f. = bladtin.
Woten,--); courant, krant; baan, breedte (einek I. Wan blauw; bt. macben, ob. anlaufett
taffeti=(Stabt) blauw laten aanloopen, blauw
Stoffe g ); er nimmt rein 01. bet ben allunb =
makers; einen braun unb bt. fcbtagen iem.
hij zegt waar 't op staat, hij windt er geen
bont en blauw slaan; mit einem blazen 9tuge
doekjes om; ba g ftebt auf einem anbern Otatt =
babon rommen er nog goed.(koop) afkomen,
dat is wat antlers; ba g Matt fcbief3t item =
er genadig of komen; bt untertaufene 9.tugen =
er gaat hem een Licht op; ba g -M bat ficb
blauwe kringen onder de oogen; einem bie
het blaadje is gekeeri.
geivenbet
9lugen bl. fcblagen iem. een blauw oog
bladachtig, op een blad geWattialmtici)
slaan; einem einen btauen ¶unft bormacben =
bijblad.
lijkend. tliatti aniath m.
iem. een rad voor de oogen draaien; blazen
lood in bladen, bladlood,
IMatt'Wei, f.
aontag macijen = Maan flag h . )uden; fern
theelood.
blatte g Uunber febett ten hoogste verwonblaadje.
Ziatriten, f.
derd zijn; eine titans lBofjne = een blauwe
Watlett, fcbtr. (b.) (de o,ertollige bladeren)
boon (een kogel); fo b.! = ik gehof er
afstrippen, wegnemen; blatten (de reebokken
niets van.
door een hepaald geluid lokken).
--rt = puist, pukkel, buil; II. 1tau, f. — = blauw; in geffeibet = in
tr).
't blauw gekleed; inC Otatte binein = in het
bie 23 la tt er n= de pokken.
honderd, in het wild (fcbroaten, rebett : praten);
— = pukkel, puistje,
QMat i terdiert, r.
wezenloos staren.
inC ataue binein feben
schilfer.
blauwoogig, met blauwe oogen.
Wateiiugia
azijnzure potasch,
Viirtererbe, tn.

Zfaubart.

Zleiftift.
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Blauwbaard.
Ziattliart, m.
Ziate beere, to.; =bud), 1. blauwllbes;-boek.
= bont schort.
Ztau'brurffciiiirae,
blauw, blauwe kleur, lazuurZliin'e, tv. —
blauw, blauwheid, blauwsel.
klopper, knuppel;
—
m.
stamper.
stampen, kloppen, uitbliiu'eftt, fcbtu. (1.)
kloppen.
blauwen, blauw worden.
biatt'ett, fcbtu. (b.)
blauwen, blauw maken;
fcbtri. (b.)
slaan, kloppen, stampen; afrossen, kloppen.
Ztau'ente, D. = wilde eend.
Zfausfiirber, m. = blauwverver; leugenaar.
Ztattlehten, zie etcen.
13Iatt'ftuO, m. = bankbiljet, blauwtje.
blau'getb = blauwgeel.
blauwglas, smelt of smeltZlaiti gtaL 1.
glas, glazuur.
blatt'gratt = blauwgrijs.
f.; =jade, ; f.;
:time, tn. = blauwilhout (of: campechehout);
-buts (matroos); -keeltje (of: -borstje);-kuip.
blauwachtig.
blauwtje (een
m. —(e) —e,
vlinder).
Zittnettteife, tn. = blauwe mees, pimpelmees.
ZItruntott'tag macben = Maandag houden.
Zfaug fiiure, to. = blauwzuur, pruisisch zuur.
= grijs gevlekt paard.
Zitattffetiede,
13faulAtututet, nt. = appelgrauwe schimmel.
bleat'irtitiar3 = blauwzwart.
Ztaulfteitt, m.; : jtift, tn.; qtrum0f, In.;
= blauwIlsteen (of: lapis lazuli);
:furtit,
h. potlood; -kous; -zucht (of: -ziekte).
Ziattluaiier, 1. = hemelwater, kalkwater.
btatti ttleifn b .. e tctgge blauw-witte vlag.
Zter0', I. —(e) = bilk; onzin; centen, geld,
duiten.
= blikwerk.
liferilarbeit,
Welijett, fcbtn. ((j.) = (op)dokken, over de brug
komen.
blikken, van blik.
ble'clyrit
blikwerk, blikgerei.
Ziertygefttiirr,
Ziertrtituttnter, m. = plethamer, blikken
„hamer; bliksmederij. Zierty4attbfrtui), m. =
strijdhandschoen. 93IerIyiymbe, tn. = helm.
Zlecirtiiitte, tn. = bliksmederij.
Ziterfrittitrumettt, r. = koperen instrument.
litectrtappe, tn. = helm.
Ziertrata#, 1. = kaliber, mat.
blikmunt, holmunt.
Ztectrutiinie, tv.
litedrittuftt, tn. = kopermuziek.
Zferirtter, tn.
—; Zfectrfitliiner,
=
fri) wieb = blikslager. titertrivare,
= haaktang.
blikwaren. ZieWaattge,
bladtin.
l3ter1r3inn,
bteciten, fcbtn. (b.) = (bie &One) laten zien.
I. Zlei, 1. —(e)-=lood;peillood; potlood; 43ut,
kruit en lood.
her unb
= blei, bliek.
m. —(eA,
ZIeVabflattg, zabitrief), ::ab3un, m.= schuim
van gesmolten lood, loodslakken.ZieVartiei:
ter, in. = loodwerker. blelartig = loodloodbalsem.
achtig. qMelluilfant, m.
I. Weiliett, ft. (f.) (Web; bliebe; gebtieben) =
blijven, vertoeven, verblijven; duren; uitblijven, wegblijven; o\erblijven; snetnelen; am
2eben in 't leven blijven; ften, fteben,
ftecten, tiegen, biingen b. ------ blijven zitten, slaan,
steken, liggen, hangen; (maar ook be=
fteben, baften, batten, fteben, ftocren, inobnen
bt.); luo finb trait fteben gebtieben? waar zijn

we gebleven (beim 2efen)? — bet ettn.
bij lets blijven, volharden; bet bet Sacbe b.=-bij de zaak blijven, voet bij stuk houden;
bteibt acre beim eaten = alles blijft bij het
oude zooals het was); bteibt babel! =
afgesproken! of daar blijft het bij I btelbe mit
bantit bom ,t)alfe ob. born 2etbe! = blijf me
daarmee van 't lijf! el bteibt unter utO =
het blijft onder ons; 4 bon 10 bteibt (ob.
bleiben) 6 = 4 van de 10 blijft 6; etin b.
taen = lets laten, lets niet doen; er Web
bleef op de plaats (flood);
auf beat $14e
dat blijft 't zelfde, is
bad bteibt ficb glad)
net zoo lang als 't breed is.
blijven, verblijf; bier tit
f.
hier kan ik niet blijven.
meinel Oteibett rticbt
loodglans.
Ziertitid, m.
bleek, vaal, kleurloos, mat, zwak.
Weld)
= bleekerij.
8teittrattftaft,
ZleirVart, m. lichtroode wijn, bleekerd.
Zleis c4e, tn. —, —it = bleekheid, vaalheid;
bleek, bleekveld; het bleeken ; er ift hem
Zeufet atO ber
hij heeft een
getaufen
zwart gezicht.
Wady-It, idly. (l.) = bleeken; etnen nobren
bt. = den Moriaan schuren, wasschen;
(I.) = bleeken; verbleeken.
bleeker.
m.
3lei'cljert, zie Oteicbart.
nt. = chloorkalk.
tileirWPtath nt., Zleirtrftiitte, tn. = bleek,
bleekveld, bleekerij.

litebtlputher, 1.;

lt).; =WOW,

T. =

bleek poeder ; -zucht ; -water.
1. = looden dak.
bieVert, fcbtn. (b.) = looden, met lood dekken
of vullen; drukken.
btet'ern = looden, van lood.
litet'e, tn. —, —n, zie Otei II.
loodllerts, -kleur.
Cei' II erg, f. ; :farbe, tn.
= potlood.
Zieileber,
= looden vorm.
Zteiloritt,
Zfel'gelit, tn. = geest van load.
= looden gewicht; lood, gelitergetufitt,
wicht (an ether libr).

Zierilniefor, m. ; :glatt3, m.; qiiiitte, to.;
:glimmer, m. = loodligieter, -glans; -gift;
-glimmer.

Wellgrau;

= loodilgrijs (grauw);

-houdend.

Zienolutitter, m. = blikslagershamer.
;fei'be, tn. —, —n, zie l8tei II.
9Steiljiitte, in. = loodgieterij.

üteilrOt = loodachtig. bleVIR = loodhoudend.
; :trattNeit,
Zierlliantmer, tv., :font
tn. = lood kamer ; -koliek ; -ziekte.

Zieiluget, in. w looden kogel.
= peil- of dieplood, schietlood.
schietlood.
liteis mat
Zfee Of, f.; =pflajter, 1. ; :Matte, = loodilolie (of: -balsem); -pleister; -plaat (of: looden
plaat).
titeVrettt = loodrecht.
ZieVrobr, I. = potloodhouder, -koker.
Mei'rDfjre, tn. = looden pijp.
tg eit lifatbe, W.; zfat3,
:frfgatte, tn. --=loodlizalf, -zout; -slak (of: -schuim).
loodlijn, loodkoord, peilZifei'fitttur, Iv.
koord, meetsnoer. Werfitiver = loodzwaar,
zoo zwaar als load. Ziegeget, ------ load
(zegel aan goederen, die door de belastingheambten moeten ge‘iziteerd worden).
potlood.
m.

3feiftiftfoi4er.
m.; :3eirOttung,
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= pot-

lood II punter; -teekening.

teilierniftung,
Zfelberfittufb m.

= loodvergiftiging.

plombe, plombeering;
unter 93. = geplombeerd.
= waterpas, paslood.
Zieltuage,
Zielluelfb f. = loodwit.
= loodkruid.
ZieVitiur3,
Ziel'aeichen, f. = lood (zegel).
Ztei'Auder, m = loodsuiker.
Zien'be, m. —, --tt = ooglap, oogleer
q3ferbe); loos of blind venster, looze of blinde
deur; nis, blindeering, dekking (an ,ieftunc0=
inerfen); schanskleed, schansdek (auf Scbiffen).
btett'bett, fcbtn. (b.) = blind maken, de oogen
uitsteken; verblinden; betooveren; de ooglappen aandoen; (eine Sebacbt) sluiten; (einen
.auf graben, 2icbt) blindeeren
ZienVfenfter, 1. = blind venster.
ZientYrita, f. = zonneglas (aan verrekijker).
= damp- of rookkogel.
Ziettblugel,
Ziettb q aterttc, to. = dievelantaarn.
ZtettlYteber, f. = ooglap, oogleder.
bastaard, na—e
23tenb'ting, m.
tuurlijk kind.
Zienb'raintten, m. =-- tralieraam (bet Valet).
litenb i fteitt, en. = afzetsteen.
Zien'bung, Yu. —, —en = het blind maken;
verblinding; blindeering.
Zfetth'iliert, f. = begoocheling, verblinding,
misleiding, iets om de oogen te verblinden.
Zteffe, tn. —n = tiles, witte vlek voor
aan den kop van een paard.
bieffie'reit, fcbto. (b.) = blesseeren.
—, —en = blessuur.
Zleffur i ,
— = klopper, stamper.
93teu'el, m.
Zieu'elftanne, zie teuelitange.
bteU'eitt, fdpro. (b.) = stampen, kloppen.
bleu'en, fdpn. (b.) = afrossen, kloppen;
blauwen, blauw maken.
Witt tn. —(e), —e = blik, oogopslag; glans,
lichtglans, blikkering, flikkering; auf ben
erften 93. = op het eerste gezicht; ben lb.
auf einen ricbten, tnerfen = den blik op iem.
richten, werpen; aloe Aide auf ficb 3ieben =
aller blikken (oogen) tot zich trekken.
witvisch, blei, bliek.
13tic'fe, to. —, —n
Wic i fen, fcbtv. (b.) = blikken, kijken, zien;
(Me 2icbter) = het licht versterken (beim
Staten); taf3 bid) nie tnieber b. = laat je nooit
weer zien; bc0 taf3t Lief b. = dat geeft heel
wat te denken.
Ziticrfeuer, f. = blikvuur, seinvuur.
Zticrlidit, 1. = bliksemlicht (in 2eucbttiirmen).
Ziticrfither, f. = fijn zilver.
btinb blind (eig. en fig.); auf einem huge
b. = aan een oog blind; blinber cifer fcbabet
nut = al te veel ijver schaadt; b. fur ob.
gegen etin. = blind voor iets; bet ben 931inben
ift ber t tnaugfge Abnig = in het land der
blinken is Eenoog koning; mit bem 931inben
fpieten (itn Ubiftipiet) = met den blinde spelen;
btittbe aenfter = blind venster; blinbe Mauer =
blinde muur (otjne aertfter); bet blinbe Sauf
= loos alarm;
de schijukoop; blinber
ein blinber l4 of = blind passagier, een
passagier, die zich binnensmokkelt om ongemerkt de reis mee te maken; blinber Scbuf3=
schot met los kruit, ook: schot in de lucht;
btinb taben = met los kruit laden; btinbe
atippen = blinde klippen; bet 13ieget lit b. =
is mat, dot
9131ittb'barnt, m. = blinde darm.

Zlittb'bruct m. = blinddruk.
*Oin'beitti) fpieten = blindemannetje spelen.
tin'b enanftaft, tn. blindenrichting,
blindegestacht.
m. = naaldvisch.
titinb'gfaubig = goedgeloovig, blindelings
geloovend.
— = blindheid; verblinding.
Zihtbljett,
blindelings; zonder overleg,
blintaint0
onbesuisd, pardoes.
3fin.b'fd)tanne, m. = blindslang.
= hazelworm- gluiper.
Ztinblcigeirty,
Ztinb'fittiff, m. = schot met los kruit, schot
in de lucht.
biliffen, fcblv. (b.) = blinken, schitteren,
glanzen; pinken, blikken.
knipoogen.
fcbtn. (b.)
Zitinfjeuer, f. = schitterlicht (van vuurtoren).
pinken, knipblin'Aettt, btitt i vn, fcbtu. (b.)
oogen, pinkoogen.
m. —e = bliksem, bliksemstraal,
flikkering; tnie bet 181. = (zoo snel) als de
bliksem, als het (de) weerlicht.
bliksemafleider.
m.
schitterend blank.
Witilitant
Witf Mau = bont en blauw.
bittrbumm = oliedom.
blit'3en, fcbin. (b.) = bliksemen, weerlichten;
flikkeren.
Zlit'vOciiit elle, to. = snelheid van den bliksem.
bliksem-, schitterlicht (van
f.
vuurtoren).
electrische vonk.
titrftinte, m.
drommelsche jongen, bijZittriunge, m.
de-handte jongen.
aMitffert, m. = drommelsche kerel, wakkere
klant.
lititrutabitett, 9Stitrmiibel, f. = drommelsche
meid, jolige meid.
brandhelder.
bilOatitier
donderslag, bliksemslag.
Zlitffriltaa, tn.
= bliksemsnel.
lititOtoff, m. = electrische stof.
Zittffiratjt, m. = bliksemstraal.
litityptg, m. = bliksemtrein.
u. = 93aften: baal.
Ztoct, m. Otiicfe blok (in alien fiebeutungen); einen in ben 931. tegen ob. fcbtief3en =
in de ijzers sluiten.
— —n blokkade, blokkeering;
3tr oda'be,
verbreken, forceeren.
(bie 931.) bredjen
lood in blokken.
Ziottblet,
f.
ZiOrt ' llet, T . ; : tia10, f.;
-huts; -hout.
blokkeeren.
bloctie'ren, fcbtu. (b.)
Zloctie'rung, to. —, —en = blokkeering,
blokkade.
litottmacter, m. = blok(katrol)maker.
Ziotfrotte, tn. = blok, (katrol, schijf).
13locksberg.
Ziot011erg, nt.
titorrftiitf, f. = blok (metaal).
= houtduif.
13tniftaube,
= blokwagen, sleep (in
Ztotrinagen,
Stigemiiblen). ZiorrOnn, f. = tin in blokken.
= bijziende.
IMOVattge,
= bleu, bedeesd, verlegen; zwak (bon
ben %nun, friiber and) in aftgenteinerer 93er=
tnenbung), bijziend; dom, suf, stompzinnig;
lijzig; ein btObet .C)ttnb toirb fetten fett wie
verlegen is, brengt het niet ver in de wereld.
31o'bigfeit, tn. — = zwakheid (ber Iltgert) ;
verlegenheid; suf heid.
= kortzichtig, zwak van gezicht.

lifijbfiittigf cit.
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= kortzichtigheid.
ZMOblinn, m. = domheid, suf(ferig)heid,
lijzigheid, stommiteit; bbberer
=- driedubbele domheid.
= suf, stomp,
idioot.
= (bon Minbern) loeien,
blijlett, Tam
bulken, (bon Stbafen) blaten.
Ittonb = blond; licht (gekleurd).
— =_- blondje.
'ZfoubAen,
—n = blonde, zijden kant;
`,43fort i be,
blondine; eine fit* Zitonbe
een glas wit
bier.
`OlonblAarig = blond, blondharig.
—n = blondine.
Ofmtbi totfig = blondgelokt, blondlokkig.
,btof; = bloot, naakt, ongedekt; enkel, louter,
bloot; alleen maar; auf ber btdert l rbe = op
(den naakten grond; mit btof3en iif en = bloots(of barre-)voets; mit btof3em ob. lin btden
,Sto
blootshootds ; mit (ben) bto13en Witgen =
met het bloote oog; im blof3en ,f)embe in
het hemd; auf btof3em $ferbe reften = zonder
'zadel rijden; ber bide tebanfe = alleen de
gedachte; et ift ein btder 9.tronobn = het is
niets dan (enkel) argwaan, achterdocht; [after
Sorgen
= van alle zorg vrij ; bon after
= van alle hulp beroofd].
,itfe
—n = blootheid, naaktheid;
open plek (in 't bosch); (barn aecten ) blootgegeven plaats; fidj eine N. geben = zich
bloot geven, vat op zich geven.
btoVtegen, fcbt-u. (b.) = blootleggen.
illofritetteit, frim. (b.) = blootstellen, in verlegenheid brengen;
= zich blootgeven.
zie Otufe.
fcfnv. (b.) = bloeien, in bloei staan;
in bloerenden staat verkeeren; fein :Beiaen
biiibt = het goat hem goed; ibm WI* earl. =
hem stoat iets to wachten. filiebettb =
bloeiend; blozend; in den bloei van 't leven.
1.
— = bloempje.
m. = dunne koffie;
qMiinfitentaffee, nt.;
slappe thee.
ziwnt e,
—n = hloem; blom; puik,
purkje; pluim (bet ,ecifen); geur, bouquet
(bet Seine* bunt bie fprecben, reben =
in bedekte termen of in beeldspraak, in bloemrijke taal spreken.
fcbiu. (b.) = zijn taal met bloempjes
en krulletjes doorweven, in bloemrijke taal
spreken; honig uit de bloemen zoeken.
met bloemen versieren,
blii'men, fcbiu. (b.)
bloemen ; gebtilmt = gebloemd.
biti'menartia = bloemachtig.
= bloemrijke dreef.
Zlit'ritenau,
Zituluenbau, m. = bloemeteelt; bouw van
een hloem.
3ftentenbeet, 1. = bloembed, -perk.
Zhentenbinbe, festoen. krans.
QMitintetthinfe, tu. = zwanebloem.
Zfu'menlIblatt, 1.; :Brett, f.; :erbe, =
bloeml!blad; -tafeltje (of: bloemeplank, jardiniere); -aarde (of: tuinaarde).
bloemetooi, bloei, bloeitijd.
Z3tu'menftor,
festoen, guirlande.
Q3Itentengetpintae,
Z-I ftentenikletviiciO, 1. • :gefteli, f.
plant (of: -gewas); -stander
'
(of: -standaard).
Zittintengetuittbe, 1. = guirlande.
Zfu'mettoriffet, m. = bloemstijl.
Zfu'uteutiiiitbier, en.
bloemeverkooper.
131ti'menbiitte,
= bloesemhulsel.
Zitt'inettlfetd),
zfttof0e, iv.; =fobi, en.
bloernIkelk; -knop; -kool.

bluten.

Wilu'utentorb, in. = bloememand.
; zfeje, iv. =
Zlit'mettlifran3, M. ; -front,
bloemilkrans; -kroon (ook: kroon van bloemen); -lezing (ook: bloemeoogst).
Zfu'ntentintater, nt.; :utarit, en. = bloom*
schilder; -markt.
= stuifmeel.
Ztu'ittenntebt,
Zitu'inettreiri), 1. = bloemerijk, het rijk van
Flora. Ottfmenreiri) = rijk aan bloemen;
bloemrijk, beeldrijk (born Stite).
ZlifmettlIrofir, f.; :ronbelf, T.; :fttaft, tn.;
bloemliriet; -bed
jiteibe, iv.; =fitirm, m.
tnl. rond); -stengel; -scheede; -scherm.
festoen.
131it'ntettjcintur,
= haarzijde (ether ,atit).
Iiiu'ntenfrite,
Zitentettitattb, m. = bloeiwijze.
stuifmeel.
IMu'inettftaub, en.
Zittimettliftennet, In.; =f-tiet, In. = bloen4stengel; -steel.
= bloom (in een pot).
13tientenftod,
Ztu'ineititraut m. = ruiker.
Zifttlitettftiter, 1. = bloemstuk; bloembed, -perk.
litu'ittentee, = thee eerste kwaliteit,
keizerthee.
=3terat, m. =
Zfu'inenlItifc4, m.;
bloe m tafel ; -pot; -sieraad (of: lofwerk).
= bloemeteelt.
litu'nteniucbt,
i3tu'inenittliefiet, in. = bloernbol.
Wiinterant' misselijk, akelig; mir lvirb bt. bet
ben Fitugen ob. aumute ik word draaierig, naar.
üfu'titteljt = bloemig, gebloemd.
t'tn'mig = met bloemen, vol bloemen.
Zfuntiff, m. —en, —en = bloemist.
Ziuntritif, iv. — = bloemkunde.
Ztiltiffeitt, f. —t, — = bloempje, bloemelijn.
—n = bloeze of blouse.
Zfuje,
werkman.
Ztu'fiettntattn,
-, —n = signaalvuur, -licht.
tiftift, rn. —et, Nfifte = bloesemrijkdom.
titut, T. —(e)t = bloed; mit fatten Cute =
in koelen bloede; bat N. ftieg mir int Oeficbt
het bloed steeg mij naar het gezicht; bon
ebtern Mute = uit edel bloed; bat rnacbt tit fet
Of.= dat zet kwaad bloed; bat N. berteugnet
het blood kruipt waar het niet
ficb nicbt
gaan kan; sin thnget C. = een jonge bleed;
bit auft N.=tot bloedens toe, tot 't uiterste;
bat tiegt (einem) im = dat zit in 't blood.
Zfut'llabgann, m.; sober, iv. =bloedilafgang
(of: -verltes); -ader.
W01014111) = op (naar) blood gelijkend.
3Int'am41jer, m. = rood patich, drakekruid.
aandrang van het blood,
Zittlattbrang,
congestie.
bloedarm; biularnf = doodarm,
bint'arin
bloedarm.
= bloedarmoede.
ZInt'artnut,
btut'artig = bloedachtig.
Zittt'llatOtuurf, m.; :flab, I. = bloedilspuwing; -bad.
bturbeftecit = met blood bevlekt, besmet.
bloedspuwing.
*Itut'breciiett, 1.
9Sturbit*, le. = roode beuk.
schavot.
Zfurbiitte,
Zfufburft, m. = bloeddorst.
titut'Diirftig = bloeddorstig.
—n = bloesem; bloom, bloei;
litiete,
zweertje.
anfeten =
Q3Intenet, m. = bloedzuiger;
koppen zetten.
fcbib. (b.) = bloeden; bie Rafe btutet
mijn news bloedt; bat ,era blutet mir =
mij bloedt het hart; ficb
'obe bt. = dood
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bloeden; er mirb bt. milffert = hij zal moeten
bloeden (geducht betalen).
= bloemilZtiVtettlIbtatt, 1.; :feta), m. u.
blad; -kelk e. d.'
nt. = stuifmeel.
furl entieerung (ob. :entaiditing), tn.;
bloed llzertrieputn, tv. (ob. =erntO, m.)
verhes (of : aderlating); -uitstorting.
Diurerpunetth = bloedvormend.
= bloeitijd; bloeitijdperk.
lifieteieft,
; :farbe, to.; :finf, nt. =
Zittelifati ne ,
bloedil vlag; -kleur; -oink (of: goudvink).
litutlitagae, ro.; :lied, in.; :flit , tn. =
bloedll vlag; -vlek ; -vloed (of: -gang, -vloeiing).
bloed II vat; -geld.
titut'llnetafb f.; :gets, f.
q3ttifgeridit, f. = crimineele rechtbank.
Ztuti geriiit, f. = schavot.
tv.; :nefc4tviir, 1. = bloedlidorst;
-zweer (of: -yin).
bloedgierig.
bturnieria
Ztutlyintert, 1. = het bloedwateren.
Ztut'llIwNett, lo.; :Limit), tn. =
loft; -hond (eig. en fig.).
btu'tig = bloedig; bebloed; einen ht. fctgagen =
iem. tot bloedens toe slaan; er l tnft =
bloedige, diepe ernst.
Zturiaet, zie Otuteg et.
titut'ituto = oloedjong.
:NO) erMen,
litutlftuuttieu, tn.; :toralte,
bloedilklomp; -koraal; -lichaampje.
f.
= bloedilkoek,
iitutlfurlytt, tn.; :tauf,
-loop (of: -ontlasting).
= bloedeloos.
titut i teer, titut'l
:Ira*, W.; :rat, m. =
Ztut i llmattact,
bloedliarmoede; -wraak; -raad.
titut'reirt) = volbloedig, sanguineus.
bitiereinigenb = bloedzuiverend.
aitufric4ter, nt. = bloedrechter, crimineel
rechter.
blut i rot = bloedrood.
fitufrituftig = bloedend, tot bloedens toe.
bturfauer = erg moeilijk, erg zuur; er tdf3t
e4 fie4 tit. Merben = hij werkt als een paard.
Slut' Il gauger, tn.; :frixttbe, iv. = bloed II zuiger
(of: vampyr); -schande.
btuffebanberifdi = bloedschendig.
biutIctieu = bloedschuw.
titut'fct)tertit = erg slecht.
m. = bloedlltu.;
13 WO
schuld; -zweer.
Titittefreuttb, m. = bloedverwant.
tut' fpeien, :fPuctett, f. = bloedspuwing.
blut i ftitlenb = bloedstillend, -stelpend.
Ztut i ftodung, tn. = stilstand in het bloed.
= bloedstriem, bloedige
Z3tut'ftrieme,
stile m.
f.
Q31u0'triitifebett, = adonisroosje.
13tutilvtrotlfett, m. = droppel bloed.
Zturftur3, in. = bloed(uit)storting; bloedspuwing.
a3tu01 II bertuanbter, tn.; zbertuanbtfctiaft,
lu. = bloed II verwant ; -verwantschap.
= bloedige dead.
Zturtat,
btut s triefenb = druipend van bloed.
bloedsomloop.
Zitteuintaut, m.
—, —en = bloeding.
Ztu'tung,
Ztuti tirteit, f. = doodvonnis.
; =tier:
litur bergleign, f.; Anraittung,
tuft, m.; ztuarnte, tn. =bloedlivergieten (of:
-storten); -vergiftiging; -verlies; -warmte.
blurb:lento = erg weinig, bedroefd weinig.
bloedworst, beuling.
Ztutlourft,
= zevenblad, tormentille.
Ztutlour3,

Zobettfatl.

Ztut'aefrOett, f. = bloedig teekeni bloedvlek.
Zturgettge,

= bloedgetuige, martelaar.

= dysenterie.
Zturplang,
brevi menu : oogenblikkelijk.
b. in.
*ht. ob. 13.91. =- Zanfnoten.
—, —en = windvlaag, vlaag, valwind, bui.
lid,
--4 = boa.
Zo'a,
jodekers.
—n
Zotierelle,
(spr.: butsja), f. —4, —4 = boccia:
een balspel.
*lad, m. —(e)d, Ziicre bok, ram; bok (ads
foot, misslag; koetsierszitplaats); stormram,,
voetbankje ; kantoorkruk ; onderstel (van windmolens, voor to zagen hoot e. d.); glas bier
(bock); Leifer
= lomperd; ben Z. gumGartner matten =den vos op de ganzen laten,
een bok,
passen; einen
macten, fcbief3en
schieten;
ipringen, Zoctfprung ftneten =
haasje over spelen; (einem) ben Z. fieben =staan (in 't haasje-over-spel); fpanifcber =Spaansche laarzen; einen in ben Z. f.pannen=:
iem. op de pijnbank leggen, iem. aan handent
en voeten knevelen.
Dori' beinig -= stijf, houterig; koppig.
Zocrtiter, f. = bockbier.
Zjitirclyn, f. —4, — = bokje.
boc i fen, fdpn. (b.) = ritsig zijn; stinken; bok.:
springen; pruilen, mokken; steigeren (om den
molter of to werpen).
Zottfelf, f. = bokkev el.
fluit met mondstuk.
Zorrfliite, tv.
twain = ritsig; stinkend; bokkig.
boktor.
Zotticife-r,
= bokkele(d)er.
Zocileber,
Z0f4'üart, at. = boksbaard; wade- schorse,
neer; borstelgras.
= wilde moerbei.
l3ods1Vbeere,
Zuct4Inutet, m. = wijdbuikige fiesch; beste
Frankenwijn.
= ouderwetschheid, sleur.
ZocN't.ieuteter,
Zo (Os born., nt. = boksdoorn; hokjespeul.
ZorNitiortt, f. bokkehoorn; einen in4 18.
jagen = iem. bang maken, vrees aanjagen.
Zocti fprung, m. = bokkesprong, zie ook 18 o cf.
Zob' beit, m. —4, — = Bodden: bocht, strandmeer.
Za'Dett, m. —4, l8Dben = bodem, grond, terrein; bodem, boom; vloer; zolder; grondslag;
bol (eitte4Muted); arunb unb grond,
eigendom; hem oaffe ben Z. au4ftof3en, and=
fd)tagett = het vat den bodem inslaan; auf
bem Z. bet Zerfaffung = op den grondslag
van de constitutie; ,anbnaetf bat (einen)gotb,
nen Z. = een arnbacht is good waard; gu
Inerfen = op den grond, overhoop, omver
liegen = op den
werpen; am (ob. auf bem)
= op den zolder;
grond liggen; auf bem
fd)tagen = neerslaan; bent Z. gteic0
gu
madjen = met den grond, gelijk maken,
slechten, sloopen; gu
briicren = neerdrukken; Rom auf bent Z. Oben leven kunnen.
=
Zo' Dett Liefcbaffentieit, DJ.; :befit,
grond II gesteldheid ; -bezit.
Zo'beitbrett, f. = onderlaag.
= zoldervenster.
Zo'benfettfter,
Zo'beittiefe, tn. = grondsop, droesem.
Zo'beittautiner, iv. = zolderkamer.
= grondkrediet.
930'bentrebit,
= zolderluik.
:lute,
Zolientort),
bo'bento = bodemloos; verregaand.
= vloermat.
Zo'bettutatte,
Zo'bettraunt, m. = zolderruimte, zolder.
= bezinksel; grondsop.

Zobenfee.
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Zo'benfee, m. = Bodenmeer, meer van Constanz.

bo'benftiinbig = op den grond (zich bevindende); (fig.) in den bodem geworteld;
(plantk.) onderstandig.
m. = zolderhuur; grondrente.
—, —en = bodemerij.
Zobncere,
zie Our.
Zoer, m. —, —en u.
—e?,, —e = wolfsveest, paddestoel.
Zo'fift,
m. — (ook l8 ogen) = boog, kromming; strijkstok; handboog; blad papier, vel;
zie ook Zi a u f cb.
= velbeteekening,
Zo'genbe3elitnunn ,
signatuur.
Zoi gen briide, ID.; :bacO, I.; :feniter, f. =
boogilbrug; -dak; -venster.
= folioformaat; boogvorm.
itrgenform,
bo'nenfOrmig = boogvormig; gewelfd.
Zoigengang, tn. = overwelfde, overdekte gang.
Zo'nengeriift, f. = boogvormige mal (beim
Oauen).
Zo'gengetviitbe, 1. = booggewelf.
Zo'gengriifo, to. = folio.
tio'fien tain0e, n).; :firOt, f. = boogIllamp,
-licht.
kromme lijn.
Zoi nentinie,
= boogmaker.
Zo'gettmarher,
= steunboog, schoor.
Zo'genOfeiter,
o'nenfrbiefgn, f. = het boogschieten.
913-o'nenftignf?, tn. = sluitsteen (im Oetubtbe).
Zotgenfttreiber, m. = bladschrijver.
boogljschot
Zo'genllfrOufb m.; zfrOiit(e),
(of: schot in 't wild); -schutter.
Zo igenfebne, tn. = pees van den boog, koord.
= foliozijde.
Zo'clenfette,
gewelfde gang.
Zoi nenfteflung, tn.
= streek met den strijkstok.
tio'llenftricb,
ho'gettiveife = boogsgewijze; bij vellen.
= boogspanner.
Zo'n entanbe,
lio'nenvici)en, 1. = signatuur, velmerk.
Zo'nen3ir1et, m. = holle passer.
boogvormig, gebogen.
bu'aig
Zo'bemunb, m. = Bohemund.
—n = dikke plank, plaat.
le,
qit ais
bolj'ten, Irbil). (h.) = beplanken.
= kegelbaan.
Zolitenbabn,
—n = Bohemer.
Iiiibinte,
Zat)i nten, f. = Bohemen.
Ziiib'utertuatb, m. = Bohemer Woud.
biityntifeb Boheemsch; NO flub gnu EIBEllnifcbe
dat is Latijn, Grieksch voor hem.
Ziirfer
dissel (bijl).
Zam'aFt, tn.
Zain'btirite, tn. = wrijfborstel.
— = boontje.
Ziibn'rben, f.,
—n = boon; ba?, ift feine B.
Zarne,
(nicht bie Wert = geen zier waard; er bat
93,..n gegeffen = is vreeselijk dom : zie ook Elton.
o bitten, fcbto. (b.) = boenen, wrijven (met was).
24arnenbaum, in. = goudenregen.
Zob'nen alter, UT.; :bliite, tn. ; =biiffe, tn. u.
boonellakker; -bloesem; -dop (of -peul
of -schil) e. d.
Driekoningen.
Zarnenfeft,
m. = koning (op Driekoningen).
Zarnenfrant, = boonekruid.
Driekoningekoek.
l3arnenfitc4en,
dat is
Zob'nentieb, f.: bad gpet
te erg, gaat te ver, loopt de spuigaten uit.
ZarnenfOater, m. = vrek, keutelaar, muggezifter.
boonestaak.
Zarnenitange, tn.
Zarnenftraudi, m. = boonestruik ; goudenregen; brem.

tiloWnenftrok 1 . = boonestroo; grob

=

uiterst ruw.

= boender.
Zarner, m.
Zapf bafe, zie Obnbafe.
zointitappen, m. = boen- of wrij flap.
Ziam' II tiara, ID.; =elf en, = booril bank; -ijzer
(of: -lepel).

barren, fcbto. (b.) = boren.
— = boor; borer, boorder.

ZiOr'llfituftet, m. ; =Gabe, m.; :loch, 1. boorilhamer (van mijnwerkers); -bank; -gat.
104'1 mairbine, Iv.; =ttte4i, f.; to.=
boor 11 machine (of: -toestel); -meel (of: boorsel);
-molen.
:f line, V. = boor11Za)r' 11 fichnede,
schroef; -spanen (of: -meel).
—, —en = boring; kaliber.
Zarrung,
Zair' Ili-num, in.; :Rug, f. = booril worm (o f :
houtworm); -tuig.
baai.
(e),
/301, Zvi,
boiien
baaien.
buiig.
Wig
boifierf (spr. : bwei...)= (met bout) beschoten,
betimmerd.
m. —en, —en = Bojaar (ftatil1cher
(butOerr).
boei, ankerboei, ton.
—n
Zole,
— = boeier; schip om de
Zo'fer,
hoeien te leggen.
f. = boeireep.
:reel),
Zolenteine,
= Lemnisehe
m. —(eW; Zatar'ertle,
of Armenische aarde, zegelaarde.
Zoleine, to. = boelijn, boeilijn.
= bolero (fOnifcber Zan3,
Zote'ro,
lure fade).
briifen.
biirfen
—n = bol. ui.
Zone,
Zorteitgetuao4L 1. = bolgewas.
— = mortier.
tarter, m.
bot'tern, frbin. (b.) = bolderen, geraas maken.
schieten (mit hem Boiler).
fcbto.
(0.)
biir tern,
oli'iver, f. = bolwerk, bastion.
ZoinuerMurtn, tn. = bastiontoren.
43aog'na, f. --= Bologna.
Zolognele, m. —n, —n = Bolognees.
Bologneesch.
Zolognefer
ZaognelerbiinbcOen, f.=Bologneesch hondje.
bologitelifcb = Bologneesch.
t3o'GuL tn.—= Idol.
ot3 gibt
[13013J = IBotlen; nicht jebe
alle hout is geen timmerhout.
einen
— = pijl; bout, pen, plug;
ZurAen, en.
strijkbout; wig; staande balk; evenaar; bet;
ber anbre nerfcWef3t fie =
eine brebt hie
de een bedenkt de plannen, de ander voert
hij legt alles
ze uit; er breOt atteO Au
verkeerd uit.
cylindrisch hangslot,
t4a'Aenfcbtofi, f.
boutslot.
bouttang.
3tiV3en3tinge,
bot3'n erabe = kaarsrecht.
—n = bomharde, steenliontbar'be, iv.
geschut ; brombas.
= bornt4ontbarbement' (spr.: ..md), 1.
bardement.
—e = bombardier,
Zornbarbier', tn.
konstabel.
bomb arbie'ren, fcbtv. (b.) = bombardeeren.
bombazijn.
Zontbafin', m. —(e)
= bombast,
Zuni' baft ob. Zontbafti,
grootspraak, gezwollenheid. bombaltift0 =
bombastisch.
—n = bom.
Zotn'be to.

*tomb enbranb.

Zont'benbrattb, nt. = lont van een born.
--= reuzesucces.
Zom'benerfota,
bont'benfeit = bomvrij; ook: zoo vast als een
muur. Zom'bengefciiiift, 1. = prachtige (n.l.
voordeelige) zaak. Zom'benteffei,
bomketel. bont'bettfirber
bom\ rij ; (van 't spel)

, geheid. iotit i betrfpfittcr, m-;

1. =

splinter, stuk (van een born). Zont'ben3iin:
lont.
er, m.
botnbie'ren, fcbtu. (b.)
bombeeren, welven.
---g = bon, bewijs, briefje.
Zon, m.
bona frbe = bona fide, te(r) goeder trouw.
Zonapartiff, tn. –en, –en
Bonapartist.
battalmrifitifeh = Bonapartistisch.
Zontion', m. u. f. – g, -- g = bonbon.

Zonbontofe, :.febarfitei, Zonbonnie're,
–n

Zostett.
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bonbondoos, bonbonniere.
Zotegert, Zan'aert, m. -- g , –e = bongerd,
boomgaard.
Ziin'Ortfe, m. –it, –rt = beunhaas.
Zonfjomie',
–n = bonhomie, goedhartigheid.
Zottifa'citt4, 3onifaWin4, m. = Bonifacius.
Zuni-Ration', to. –, –en bonificatie, vergoeding, refactie.
bottifWe'ren, fcbtv. (b.)
vergoeden, schadeloosstellen.
Zonitiit', to. –, –en = kwaliteit, echtheid,
innerlijke waarde.
Zoniteur', nt. –d, –e = schatter.
bonitie'ren, fcbto. (lj.) = schatten, waardeeren.
Q3drine, tv. –, –It = bonne, kinderjuffrouw.
Zon'Ae, m. –n, –tt = bonze, boeddhistisch
priester.
foot, f. –(e)g, –eu. 0i3te = boot, schuit, bootje.
Zijoliett, f. = Boeotie.
m.
–=
Boeotier.
= Boeotisch.
= bootilZootd'ilanier, m. ; :baren, m.
anker; -haak e. d.
ZooWntantt, en. e u te = bootsman, matroos;
nn er = bootsman, schieman.
8000 1 3ieher, m. = sleeper, trekker; sleep.
Zor, f. –(e)g = boor, borium.
Zoracif, zie Ooraait.
Zo'rag, m. –(e) g = borax.
= boraxzuur.
Zo'ragfaure,
Zo'ragfOat, m. = boraxspaat.
boraciet.
Zaraait', f. –(e)g
sorb, tn. –(e)g , –e = boord; rand, kant,
oever; an, tiller
aan, over boord.
II Zorb, T. –(e) g , –e = plank.
gordijnplank.
Zorb'brett, 1.
Zurbe, zie 18 o r t e.
Ziir'be, to. –, –n
vruchtbare graanrijke
Zorbeattethein, m. = Bordeauxwijn. [vlakte.
Zurtell s , 1. –(e)g , –e = bordeel.
Zorbereate, (spr.: ..roo), rn. u. 1. -- g , =
bordereau, borderel; lijst, ceel; speciebriefje.
bortie'ren, fcbtv. (lj.) = omzoomen, galonneeren, bezetten.
m. = trotZorbleifte, :frbioette,
toirband.
–, --it rand, borduursel, galon.
'Zorbii're,
borb'boit = boordevol.
-Zo'rea4, m. = Boreas, noordewind.
=
Zora, nt. –(e)g = borg, krediet; auf
op de borg, op krediet.
bor'gen, fcb tv. (b.) = leenen (van en aan tern.);
bon ob. bei einem ettv. b. ; einem b.; lange
borgen is geen
geborgt ift nicht gefcbenft
kwijtschelden;
borgen
matSorgen
baart zorgen.

borifhleife = op de borg.
–, –n = schors, bast.
Zor i fe,
m., =imam, m. = schorslikever, -worm (worm in 't hout, ziekte).

Iron, put, wel.
Zorn, m. –(e)g , –e
borniert' = geborneerd, bekrompen.
Zorniert'Oett,
–, –en = geborneerdheid,
bekrompenheid.

Zurra'ao, m.

Zur'retfrii,

=

bernagie, borragie (43frang).

borrontalfrbenfern = Borromelsche eilanden.
136,

zie Q3ar f cb.

Zor4'borfer itOfet, m. = Duitsche reinette.
Ziiefe, to. –n = beurs (zak en gebouw);
auf bie B geben = naar de beurs gaan.

ZiirjettlIblatt, f.; =buck f.;
m.;
beursliblad; -boek;
=flefrfiiifte, $1. u.
-knecht; -zaken e. d.

= beursuur; erfte, 3iveite,
begin-, midden-, slotbeurs,

Ziirlettitunbe,
britte

beursrente.
Zijefenaittfen, $1.
Zorft, m. –e g , –e = barst, scheur.

lint i fte, to. –, –n =borstel(eine g ti)tveitteg);
haar (an $ffan3en),

borlten fidi, Irbil). (b.) = overeind gaan staan,
zich opzetten.
borstelachtig, stekelig.
borltenartia
Zorltentief en, m. = borstel, stoffer (van
varkenshaar).

*Jor'ftettnra4, f. = borstelgras, boksbaard.
Zorltettpinfel, m. = ververskwast (van
varkenshaar).

Zor'ftentuttrnt, tv. = borstelworm.
bor'itia = borstelig, stekelig; kwaad, nijdig.
plank.
Zort, f. –(e) g , –e
Ziirrebett,
– plankje; borduurseltje,
boordj e.

Zor'te, to. –, –n = rand, borduursel, galon;
mit Borte befek,en, einfaffen = afzetten, galonneeren.
Zor i tenmarber, :toirfer, m. = passementwerker.
Zoruffe, m. –n, –n = Pruis.
Zoruffla, tv. = Pruisen.
ZorIttifit, m. = raagbol.
zie b ii f e.
biWartiq = boosaardig, kwaadaardig.
Zijeartiafeit, to. –, –en = boosaardigheid,
kwaadaardigheid.
hellend maken, schuin
bii'fc4ett, fcbtv. (lj.)
afwerken.
ZO'fcbutta,
–, –en = helling, glooiing,
talud, berm.
= boos, slecht; kwaad, toornig; b. We=
tuobnbeit = hebbelijkheid; her Q3iife = de booze,
Satan; s-23i31e g tun kwaad doen; er bat ficb
nicbt g Q3afe g babei gebacbt = hij heeft aan geen
kwaad gedacht; ein baler finger een zeere
vinger; ein biffer 8eg = een lastige, moeilijke
weg; auf ob. fiber eitten b. fein = op of over
iem. boos, kwaad zijn; fie finb b. rniteinanber =
ze zijn kwade vrienden; bift bu mit b.? =
ben je boos op mij? ba g b. Vefen = vallende
ziekte.
m. –(e)g , –e(r)
booswicht,
slechtaard.
bots'Ilaft = boosaardig, boos, kwaadaardig.
Zaefiaftinfeit, 93oljelt,
—, —en =
boosaardigheid, kwaadaardigheid, boosheid;
toorn, spijt.
Zo&fieitOiittbe, tv. = zonde uit kwaadaardigheid.
–(e)g, –e = boschje, bosschage.
ZoMetr,
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= boosaardig.
8kWttien, 1. = Bosnie. Z13 1nier, m., —4, — =
Bosnier. bOinifdi = Bosnisch.
ZiWtioruL = ,Bosporus, straat van Constantinopel.
= knutselen; [kegelen];
•ook = boffieren.
in.
=
boetseerwerk, reliefwerk
'Ziliiier'arbeit,
(in Gad-A 5. 3.). bo Wren, ichin. (b.) boetseeren, reliefwerk maker'. Zoffie'rer, tn. -4,
boetseerder, bosseleur, reliefwerker.
—
,ZoffierluarfO, 1. = boetseerwas.
Zoi fton, T. = Boston.
onwillig, boosaardig,
slecht gezind.
— = botanica, plantkunde.
Zota'rtif,
Zotaltifer, m. —4, — = botanicus, plantkundige. botairtiftt = botanisch, plantkundig; botanifcber Parten = plantetuin.
botattifie'ren, fcbm. (b.) = botanizeeren.
Zotattifieetrommet, tv.=botanizeertrommel.
tote, nt. —n, --n bode; Boten taufen =
boodschappen loopen; man muf3 ben ljinfenben
Boten afirnarten = men moet den hinkenden
bode afwachten (atm beftatigung ether Aunbe);
't hinkende paard
ber binfenbe Q3. rommt nac
komt achteraan.
bodeambt; kantoor van de
/3o'teitamt,
diligence, bestellerskantoor; meqsagerie.
Zo'tettliittfer, nt. = bode, boodschaplooper.
tio'teittobn, nt. = bodeloon.
= postdinf.
Zu`tentaube,
hi. —, —nen = bodin, bodes.
tmentiff4a = onderworpen, of hankelijk.
— = macht, gebied; unter
Zorittaf#4feit-,
bringen = onderwerpen, onder zijn
feine
heerschapptj brengen.
gezantschap, am—en
Zotiffijaft,
bassade: tijding, boodschap, bericht.
Zuffebafter, nt. —4, — = gezant, arnbassadeur.
kuiper.
ZiittAer, m. —4, —
= kuipersweek.
Zeitt'cberarbeit,
—en = kuiperij.
ZOtt'cberfditenet, tit. = drijfhamer.
eerste week van de
Ziitirbertumte,
Leipziger mis (jaarmarkt), kuipersweek.
Ziitt'clier3anae, in. = hoeptang.
Zurtirlb m. —(e)4, —e = kurp, tobbe.
7tiot'tidnitarber, m. =- kuiper.
Bothnie.
f.
Bothnische golf.
liott'nifdyr Tteerbufen
Zouboir' (spr.: boedwaar), f. —4, —4 =
boudoir.
—, —4 =,bougie,
Ziouate (spr.: boezjie),
kaars.
—n = bouillon.
Zouillutf (spr.: boeljd), iv.
Zoutate, zie Ottfette.
= boulevard.
t3outebarb', nt. —4,
Zouattet' (spr.: boekee), f. —4, —4 =bouquet.
—n, —it = Bourbon. bonyZourbo fite,
bu'rtifit = Bourbonsch.
—=
ZottraeoW (spr.: boerzjwa), m.
bourgeois.
--n
=
bourgeoisie.
Zouraeolfie, rp .
—, --n = flesch.
Zotttelftle ( spr.: boetëlje),
*1013ift, zie 3r)fift.
--n
= bowl; eine
boole),
(spr.:
B.
utu'le
anieten = een bowl maken.
Zorbeutel, zie oct4beutel.
(f).) = boksen.
bo;'en,
= bokser.
*Weer,
zie
l8
pi.
Zot),
8utftott, m. —(e)4 = boycot.

tiorfetn, icfnu.

butitottie'ren, 1cOin. (b.) = boycotten.
breit of btofcfiert.
br.
Zrabattf, = Brabant. Zrabatfter,
— = Brabander. braban'tifc0 = Brabantsch.
tiracetett, zie 3rcifielett.
bract = braak; ongebruikt.
braakveld.
Zradj'acter, m.
lira ' ite,—, —0 = 't eerste omploegen na
den oogst; braakveld.

braf rbett, fcttitt. (b.) = een braakveld voor de
eerste maal ploegen; braken, breken (icteb4).

,BracOletb, f., :flux, :tattb, 1. = braakland. -veld.

13raciria4r, f. = braakjaar, rust- of jubeljaar.
= veldleeuwerik.
Zractrterc4e,
bracfrtienen, ft. (b.) = braak liggen; leeg
loopen, niets uitvoeren.

liracOma'ne, zie Zrabmane.
tlradyntoitat, m. = zomermaand, Juni.
Zradricritag, en. = braakveld.
;
—,
— e ; ZrartYfe,
ZradO, m. —
Zraciffen, m. —4, — = brasem.
m.
=
pluvier,
wulp,
welp.
Zrarirboaet,
ZrartAnrapty, in. —en, —en = brachygraaf,
kortschrijver. Zractit)araPtile', to. — = brachygrafie, kortschrift.

Zractiltmcpbale, m. —n, —it = brachycephaal,
kortschedelige.

liratirgit, tn. = braaktijd (frir4 2anb).
'Bract, f. —(e)4, — = afval, uitschot.
—(e)n, —(e)n; Zraele,
Zrac'f(e),
—n = brak (hond).

bracleit, fcbin. (b.) = sorteeren, uitschieten.
Zracler, in. —f, — = sorteerder, uitschieter; expert.

Zracraut, 1. = uitschot, afval (van koop,
waren).

= uitgeschoten haring.
Zraortjerittne,
braclta = brak, bitterzout.
Zrartperte, ru. = breekparel, onvolkomen
parel.
Zracrtifit, in.

sorteertafel.

zie Otactgut.
Zracrtuaren,
brak water.
Zrachttaffer, 1.
liratruta, m. = Brahma. Zratilita'ne,
Brahmaan.
in.
—it,
mhte,
Brahmaansch.
brabmiltifdi
—n = pen, pin.]
['23rale,
Zrafteat', in. —en, —en = brakteaat, blikof holmunt.

tram, m. —(e)4 = brem, ginst; rand, boord,
zoom; bram (auf Sotyiffen).
—fe = pocher, zwetser,

Zirantari ba, m.
opsmjder.

bramarbafie'rett, fcri). (b.) = zwetsen, opsnijden.

Zramilte, zie l8 rafjntine.
Zramlrabe, tr.; =fdjoteit, 43t. ; :ftenge,
:fend, f.

bramilra; -zeilschoten; -steng;

, --n = branche,
Zratif tte (spr.: brdsje),
tak (van handel, bedrijf enz.).
Zrattb, in. — k e)4, aranbe = brand; [brandend
stuk bout of stroo]; gloed; het branden (bee
kai.N, bet beget); baksel; [branding]; koudvuur, beeneter; (int ( etreibe) brand, roest;
feten = aansteken.
(eine $feife) in

Zrartb' iiatfeturan3,

; : batfam, m.; =btafe,

in. = branddassurantie; -balsem; -blaar.

Zraittv If brief, m.; =birettor, m.; :einter,

brandllbrief (dreigbrief; ook: bewijs, dat men

brand heeft gehad); -meester; -emmer (of:
balie).

branben.
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Zraugeriit.

bran'ben, fttv. (b.) = breken (Wm ben BeUen). Zirantifiveinileffig, m.; =fat 1.; Me*, W.;
bergeend.
Zra-nb'ente,
:Metter, u. a. = brandewijnilazijn, -vat;
— = lont ; brander (Scbiff); -flesch; -belasting e. d.
Zratt'ber,
(stud.) zie 8ranbfucb4.

m.

Braziliaan.

Zrateberf)afen, m. = enterhaak.
braiitialtifeft, zie brafitifcb.
Q3ranb'er3, = brandbaar erts.
Zrafis tien, f. = Brazilie.
katuii.
9Sranb'ente,
Zrafilien0o13, f. = Brazilie-hout, fernambuk.
= brandfakkel, toorts.
Zranblacfet,
Braziliaan.
—
nt.
stormvat, vuur- of springton. brafiliftt = Braziliaansch.
Zrattb'fat
vuurvast, vuurproef.
braitbjeft
Zrat m. Oraffe = rommel, tuig, prullen.
ontstekingskoorts.
I. Zraffe,
`-*Branb i fieber, f.
—n, --n; Zrarge-n, in. —b,—=
brandvlek.
brasem.
Zranb'fferf(en), m.
branbliettia = met zwarte vlekken of plekken. II. Zraffe, --n = bras (aan 't zeil).
ZratttvfutiO, m. --= lichtkleurige vos; bruin Zraffelette, f. —(eA e = bracelet, armband.
paard, vos; student in het 2de semester.
braffen, fcbtn. (b.) brassen; auf ben Uinb
brandgang.
b. = opbrassen, bijdraaien.
Zrattb'gaffe, iv.
Zranblnerfte, to.; =.bafer, m.; =torn, m. [raft, m.
= zorg, verdriet.]
brandige gerst; br. haver ; br. koren e. d. 13rat'aal, m. = bakaal, gebakken aal.
Zranti'aerttc4, nt. = brandlucht, branderige Zrat'atifet, m. = gebraden appel.
lucht; lucht van aangebrand eten.
= braadbok (Rilcbengerat).
13rartiod,
Zrattbi gefehmacf, m. = branderige smaak.
ina'tett, ft. (b.) = (bit bratit, er brat; triet; briete;
ZrattlYacicitiviir, f. = vurige zweer.
brace ! gebraten) = braden (Meifcb, 91Pfer, 6. 0.);
m. =
bakken ( tat, a. 0.); auf bem Nolte br.
Zratfolniebei, m.; zgiode, no.;
brand II gevel; - klok ; - haak.
roosteren; bie gebratenen Zauben ftiegen einem
)5ran'bielpt = branderig.
rticbt inb haul — de gebraden duiven vhegen
Eirani bita = brandig, waarin de brand, het je niet in den rnond; Oebra ene, f. geS
vuur (eine g ranfbeit) zit.
bakken en gebraden spijzen(4fet,kartoffein,
brandwaarborgkas.
Zrattbi taife, tn.
cif die u. a.).
Zrattb iforti, m. = rooster (voor het vuur).
Zralen, m. — = gebraden vleesch,
Zratth'Ilitaet,
=faben, m.; =fetter, tn. =- gebraad; ein fetter Or. = een vette hap, een
brand Il kogel ; - luik ; - ladder.
voordeelig zaakje, buitenkansje, een vetje;
13ratttvirte4, f. = lontgat.
ben Or. riecben = lont ruiken.
Zrattb'mat, f. = brandmerk, litteeken; smet. Zralenfett, f. = braadvet.
Zondagsche jas.
brandmerk].
Zratt/Ymarfe, m.
Zra'tentfeib, f., =rod,
tirattb'atartett, fcbin. (ti.) = brandmerken; era'tenfOirter, m. = lardeerder.
schandvlekken.
Zra'tenlvenber, m. = spitdraaier, koksjongen.
= helsche machine.
Zra-t-Wmafttine,
m. = gebakken visch, bakvisch.
ranbi llutauer, to.; =nitatO, iv.; =nteifter,m.= Zratlieritta, m. = panharing.
brand II muur ; -muis (ook: veldrat); -meester
(of: inspecteur bij 't brandwezen).
=orbituna, W.; :Pfeil,
brand 11 offer ; -verordening ; -pijl (ook: vuurpijl).
= Congrevische vuurpijl.
Zrattb'rafete,
brandpijp, lont.
ZrattlYriibre, tn.
= vurige roos (Stranfbeit).
ZitrantVrofe,
litrattb'roft, m. =- roest, brand.
Zratths Il f
c, m.; =frOabett, m. = brand ll zalf ;
-schade (ook : -vlek).
brattblelyt4en, fcbrn. (b.) brandschatten, op
schatting stellen.
brandschatting.
Zranb'frhatiuttg,
tSranblAiff, f. = brander.
,Brateeptiminel, m. = vale schimmel.
= brand zool ;
Zranblfolite, iv.; =fpritle,
-spuit.
= plaats van den brand.
Zraitbilatte,
= baksteen, klinker.
q3rantl i ftein,
brandbelasting, geld
qirattlYfteuer, iv.
bijeengebracht voor afgebranden.
brandstichter.
Zranb'ftifter,
ijzeren branddeur.
Zranb'tiir(c),
,Bran'buttn, to. , — en = branding; steile kust.
lirattb' erfirberung, M.; =bona, m.; =ty tut e,
Yu.; :3eic4eit, f.
brandli,erzekering, -vogel
(of: stormvogel); -wacht (ook: wachtschip);
-teeken (of: litteeken; ook: brandsein).
9StattlY3cun, f. = N uurtuig.
—n woudzoom].
[Zraine,
Zran'te, zie $ranfe.
= brandewijn.
Zrantinueitt,
destilleerkolf.
13rannvitninbtafe,
= brander, destilZrattittlueinfiremter,
leerder.

Zranb'lloOfer,

VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek. I.

m. —(e)b, —e = paddestoel om te
braden; sardine, sprot, bakvischje.

Zrat'llutafrOine, to.; =Oen, m.; =Pfanne, iv.;
braadlltoestel; -oven;
to.; :roft,
-pan; (-)oven (in 't fornuis); -rooster.
—n = alt-viool, alt.
Zraffdy,
QJratfebiff, tn. —en, —en = altist.
ZirarlIfInefi, tn. ; = Wm% to.;

=

braad 11 spit ; -worst; -spil.

briir3ettt, fcbtn. (b.) = spetteren, sputteren.
brouwer;
—(e)b, Ordue
Zrau, Zretu,
brouwerij;
m. u. f. —(e0, —n=brouwsel.
8rau'bottidj, tn. = brouwersvat.
Zrauct,m. —(e0, Oraucbe = gebruik, gewoonte.
toraucirbar = geschikt, bruikbaar, te gebruiken. Zrattrirbarteit, iv. — = geschiktheid,
bruikbaarheid.

bratt'cOett, fcbin. (b.) gebruiken; zich bedienen van ; eine Rut br. = een kuur ondergaan, doen; noodig hebben, behoeven; idj braucbe
ik heb veel geld noodig; Cie by.
biel Gelb
our au flingeIn = U hebt maar te bellen;
tric0 braucbt ineftere 9.110einanberfetungen?
waartoe nog meer redeneering?
zie gebraucblicb.]
—n = wenkbrauw.
Zra -tec, to.
bran'en, fcbin. (b.) brouwen (ook fig.); ber
,ctfe (ber udO) braut = 't mist sterk; e6
bract ficb env. aufammen = er is wat op til,
er is onweer aan de lucht.
= brouwer.
Zran'er, m.
13ratterer, YD. —, —en = brouwerij.
= brouZrau'erlIgithe, =innung, =aunft,
wersgilde.

58rau'geriit, = brouwersgereedschap.
9
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= brouwrecht.
tiraullereffitigteit,
961ran i bm0, f. = brouwerij.
9.3raulierr, m. = brouwer, brouwmeester.
brouwerij.
Zirau'hof, m.
brawn = bruin; unb bfau fobfagen = bont

Zrauffeinnuct, Jtaat, m. = bruidstooi.
tirant'franb, m. = engagement, verkeering.
Zrautlubbe, m. = partijtje voor het trou-

en blauw slaan; ber 3raune = de bruine; de
bruin (Verb); bruintje (far).

Zrauftherber, tn. = hij, die voor een ander

bruinoogig.
braun'augig
Z3raun'bier, = bruin bier.
tn. — = bruinheid; keelontsteking;
(bei 43ferben) wurg, worg.

Zraulte,

bran'neartig = kroepachtig.
—n = brunel, prunelle;
Ziraunelle,
ook: heggemusch, bastaardnachtegaal.
bran'nen, fcbm. (ti.) = bruin maken, bruineeren; (bon ber Sonne)verbranden; bruin branden; WO br. = bruin worden.
nt. = bruinvisch.
braun'aelb = bruingeel, donkergeel.
Zrann i giaL = een soort mica.
Zraunleblchen,
paapje.
iBraun i robi, m. = roode kool. Zraunifoble,
= bruinkool. briiunlict)
bruinachtig.
Zraun'frnede, tn. = bruinbont paard.
bruinbont.
braun'fcliettia

Ttraut'fMitting, m. = bruidsbelasting
fftitterafter), trouwpenning.

wen; bruidstranen, kandeel.
een meisje vraagt.

13rauluefen, f. = brouwersvak (en alles wat
er toe behoort).

Zrauluirt, m . = hrouwer.
h
brat)
braaf, degelijk, flunk, wakker; dapper,
moedig; zoet.

Zrabeebe,
T1rab'beit,

—n = bravade, snoeverij.
braafheid enz., vgl. b r a b.
= bravo.
U. ..bi = bravo, sluip11. Zra'bo, m. —4,
moordenaar.
HI. bra'but = bravo!
Zra'borufen, f. = bravogeroep.
Zrabour' (spr.: brawoer),
= bravoure,
meesterlijkheid, dapperheid.
= bravouraria.
Zrabour'arte,
Zreat (spr.: break), m.
-4 = break, open
rijtuig, brik.
Zrautt'frblueig, 1. =Brunswijk. braunlMtuel, Zree'cie (spr.: brëtsj4e),
—n = brocaalftt = Brunswijksch.
tella (eine 9.itt Oeftein).
Zirannqfpat, m.;
m. = bruinilspaat; Zrecfrarptei,
= braakmiddel.
-steen.
= kneedbank; (vlas, hennep)lirectrbant,
Zrau f nung,
—
bruineering,
braak.
breaybar
3raunlaur3, tu. = helmkruid.
breekbaar.
= brouwverordening.
Zrau'orbnung,
— = breekbaarheid.
Zrearbarreit,
513rau, m. = tumult, luidruchtigheid, ZrecirboOne, tto.
slaboon, prinsesseboon.
herrie; toorn; in SatO unb Or. feben = een Zirei cbe,
—n = kneedbank; braak (fiir
leven van plezier leiden, goede sier maken.
afacb).
Zraullte, tn. —, --tt = schram, buil.
Zrertreifen, f. = breekijzer.
*IranIcOente,
= brouwerij waar bier ge- bre i rben, ft. (f.) (bu briMft, er bricbt; bract;
tapt wordt.
bracbe; bricb! gebrocben) = breken (3.
ba&
Zirniffe, tn. —n = gisting, werking (bom
trot, bc0 Lein, ben caf4, bc0
ben Stab
Vein a. 0.); sproeier; eine Or. netjmen = een
Het einen, eine 2,an3e mit einem u. fur einen,
douche (stortbad) nemen.
einem bad bie 2icbtftrablen, Steine atO
Zrau'febab, 1. = douche, stortbad.
ether @rube, fan Sort, einen Stontraft, ben
Zran'Teerbe,
= roodachtige losse aarde.
arieben, einen Iib = het brood, zijn been, 2e.
driftkop.
ZraulefoOf, m.
atte ibi3rtficb au ilberfeten); Glut, Oatte) braken;
braulefijbfig = driftig, opvliegend.
(ba?, o afwerpen; (A,ritcbte) plukken; (ben
= limonade gazeuse.
ZrauJefintonabe,
Crier) omspitten; (einen P(anb, einen Brief )
I. bratrfen, fMtr). (b.)
bruisen, gieren,
vouwen; bie be br. = echtbreken; bie Zreue
loeien; gisten, werken; een douche nemen;
br. = trouwbreuk plegen, ontrouw worden;
(ein Oefiibbe) verbreken; (ba gScbtveigen) ver-,
brauft mir in ben Cbren ob. bie ebren br.
mir = ik heb (een) gesuis in mijn ooren.
afbreken; Ziabn br. = ingang verschaffen,
= het bruisen, gebruis; een weg banen; (ben atacW braken; er bat
tiraujen,
suizen, gesuis.
nicbte, 3u beiten unb 3u b y . = hij heeft niets
Zraulebutber, = bruispoeder.
te eten, te bikken; Rot bricbt cifett = nood
Zraujehrittb., m. = sterke wind, loeiwind; breekt wet; env. Here, Attie br., zie ni e;
driftkop, opbruisend mensch.
etch. (Streit, Banf) born Baune br. = met
'kraut, tn. —, aratte
bruid; verloofde,
opzet twist zoeken, lets met de haren er bij
meisje; hoer bad Mild bat, filbrt bie Or. beim =
sleepen; mit einem br.= kwade vrienden met
zonder geluk vaart niemand wel;
iem. worden; Or. ((.) breken; (burcb ettb.)
in
aaren = juffertje-in-'t-groen.
heenbreken, heendringen; (in ein ,au,4) inbreken, binnendringen; (au gbem ChefiingnN)
= bruidstoilet.
Zraut'anAng,
Zrauffabrt, reis om een vrouw te zoeken. uitbreken; bie Zranen bracben ibm atO ben
Zrautlffibrer, m.; :netuanb, f. = bruids11- Kugett = de tranen sprongen hem uit de ooren;
jonker; -kleed.
beffer biegex aft br. = beter buigen als (dan)
—e = bruidegom.
3rau'tigam, m.
barsten; bet krug gebt fo Lange au Sailer, fti
Zirant'lliunnfer, W.; :ham, m. (ob. :fume,
er bricbt = de kruik gaat zoo lang te water,
= bruidslimeisje; -krans.
tot ze breekt: WI) br. = breken; braken; bc0
I Zrautlauf, m. = bruiloft].
Setter briibt fiM = het weer verandert, beZrautleute, V.= verloofden; jonggehuwden, daart; bie Botfen br. ficb = de lucht breekt.
bruidspaar.
— = breker; branding.
Zre'tter, m.
braurtirft = als een bruid, als van een bruid, bre'cberHA = misselijk.
bruids ...; maagdelijk.
tireOutittel, f.; :nut, to.; -line, to.; =put=
ber, f. = braakllmiddel; -noot; -pil; -poeder.
auf bie Or. geben = een
Zrauffrijau,
vrouw gaan zoeken.
ZreaD'Ounft, at. = punt van breking.
I.

zrat'uo, T.

—

Zrechruhr.
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Zreit'rukr, tn. = cholerine, buikloop.
Zrecbltattge, tn. = koevoet, breekijzer.
Zrecirtrani, m. = braakdrank.
Zre'dittng,

—, —en = breking.

Zre'dpunOtuittfet, m. = hoek van breking.
= break wijn ;
reit' II Mein, m.; :thur3,
-wortel.

Frei, tn. —(e)8, —e brij, pap, moes, gelei;
bide aiicbe berberben ben Or. = veel koks
verzouten de brij; ben Or. berfcbiitten = de
zaak bederven; er gebt tnie bie g ate um ben
beiten Or. = hij draait er maar steeds omheen.
= papachtig.
Zrei'gefittuulft, tn. = papgezwel.
= brijig.
Zreili an, zie Orobban.
;
Zreil Wife', tn.; :naif,
:Pfanne,
= pap- of brei lepel ; -bak ; -pan ;
Cchiiffel,
-schotel.
Breit = breed; plat; ficb br. mac ben = een
hooge borst opzetten, als een pauw stappen,
een air aannemen; ficb mit ettn. madjen =
op iets pochen; twit nob br. = wijd en zijd;
e4 ift fo br. at4 fang = het is zoo lang als
het breed is of het komt op hetzelfde neer;
ettn. fcbragen = iets verdonkeremanen;
einen be. fcVagen = iem. overhalen, bepraten;
ein breiter Stit = een wijdloopige, breedsprakige stijl; in4 lreite geben = (over iets)
uitweiden; ein tange4 nob breite4 iiber eine
Sacbe fagen = lang en breed over iets spreken.
= timmermansbijl, houweel.
Zreit'qt,
breitlietttio = wijdbeens.
Zrerte, tn. —, —n = breedte, wijdte; breedsprakigheid.
breedtellZreilen II arab, m. ;
graad; -cirkel.
breit'neftirnt = met breed voorhoofd.
bladgoud.
Zreit'immmer, m. = plethamer.
Zrelf Hug, zie Oriitfing.
breitWaRett, ft. ([j.) = overhalen, bepraten.
breit'iltulterig = breedgeschouderd.
= langszijde (eine4 Scbiffe4).
Zireiffeite,
breit'fpurig = met breede sporen; wijdbeens;
breedsprakig.
breitiftirnin = met breed voorhoofd.
(einen (bebanfen) verbreiftreten, ft. (tj.)
wateren, to uitvoerig hehandelen.
brijomslag, pap.
Zirel'untfel)tag, m.
= zoo week als pap.
Zre'm e, zie Oremfe.
Zire'men, f. = Bremen. Zire'ru er,
—
— = Bremer. brelnifcl)
Bremensch.
93retn'te, —n = daasvlieg, peardevlieg,
horzel; neusnijper, prangijzer, pranger; rem.
brentifen, fcbte. (b.) = den neusnijper opzetten
(bei $ferben); remmen.
remmer.
Zrentler, m. —4, -ZitreuWilorriciptutta, n1., :Wert f. = remtoestel.
—=
— n ; Zreiffet, f.
Zrenle,
bakje, emmertje (dat bij 't tappen er onder
gezet wordt voor 't druppelen).
brandbaar. Q3renuitiarfeit,
bre-un i t, ar
— brandbaarheid. Zreun'btafe, =
destilleerkolf. Zrettu'eifett, f. = brandijzer;
frizeerijzer.
I. tiretfnett, unr. (tj.) (brannte; brenn(e)te;
gebrannt) = Aaffee, Robten, ein
Sobiff) branden; (bie ,aare) frizeeren ; Orannt=
tnein br. = jenever stoken; (Biqa) bakken;
(eine Qunbe) uitbranden; brandmerken; e4

Zretterberfe.

brennt = er is brand; ein gebrannte4 ninb
fcbeut ba g Feuer = een ezel stoot zich geen
tweemaal aan denzelfden steen; tna4 bid} tricbt
brennt, ba4 Of* nictt = bemoei je niet met
een andermans zaken; ber Rolf brennt ntir =
mijn hoofd brandt; e4 brennt noct nicbt
't heeft nog geen nood, haast u maar niet;
be brennft bu birb! = morgen brengen! of
dat kun je begrijpen! ficb tneif3 br. = zich
schoon wasschen.
II. Zren'iten, f. —4, — = het branden; het
stoken (bon Orannttnein); het bakken (bon
Biegetn); hitte; zuur (im Own).
brettinenb = brandend ; gloeiend heet ; stekend
(Sffimer3).
Zrett'ner, m. —4, — =brander (in 2an*en);
stoker; (tegel)bakker.
Zreit'nerli Ott, tn. = Brenner-spoorweg.
(brandewijn)stoZreutterer,
—, —en
kerij, branderij ; (steen)bakkerij.
Zren'neffet, tn. = brandnetel.
heete koorts.
Zrettn'fieber,
brandglas.
Zreun'afaL f.
Zretutti bau, 1. = destilleerderij.
Zrettn'Witte, tn. = drijfhaard, frischhaard.
brandstof.
Zrentematerial,
Zrettn'uteifter, = opzichter in een branderij
ZrennInittel, 1. = brand-, bijtmiddel.
lampolie.
ZrettnlOttuft, m.; Jpiojel, m.; zfioff, lit
(ob. :material, f.) = brandlipunt, -spiegel;
-stof.
brandpuntsafstand.
Zrenn'hi elite,
bren'3efu, 1cOtn. (tj.) =-- aangebrand of branderig
ruiken.
brenVig, brextViri) aangebrand, branderig
ruikend of smakend; bedenkelijk, hachelijk.
bresbatterij.
Zrefdrbatterie, tn.
Zrelite,
—n = bres; O. tegen bres
schieten.
Itireff ti aft = gebrekkig].
Zretantre (spr.: Bretagne), bie = Bretagne.
Zretag'ner (spr.: bretanjer),
—4, — =
Bretagner, Breton ; Iiretafl i tterin,
— nen
Bretonsche. Dretaa'nif = Bretonsch.
23rett, f. —(e)4, —er = plank: (fdquar6e4)
Or. = ('t zwarte) bard; prezenteerblad; boekeplank; dambord; ein Or. bet bent Sao if tjaben
= een stommeling zijn; bie 0..er befteigen=
op de planken ('t tooneel) komen; 0..er
itt neiben = snorken; bat
bobren, too e4
am biinften ift 't zich niet moeilijk maken;
bocf,) am O. fein, fiten = groot gezag, grooten
invloed hebben; etto. auf einem O. beaabtett
dadelijk, ineens betalen; bei einem einen
Stein im O. babett een wit voetje bij iem.
hebben, bij iem. in de gunst staan; mit
B.. ern betegen, beictitagen — met planken beleggen, be‘loeren, beschieten; be ift bie Uett
weet hier geen read,
mit 0—ern bernagett
geen uitweg meer; ook: achter dat land is
geen land meer;
er bie 0..er geint = opgevoerd, vertoond worden: S;)anb bout Brett!
handen thins! tqlri Or. fommert
voor
het gerecht komen.
= plankje.
/heti' eu, f.
bratetti, fctni. (b.) = dammen, triktrakken e. d.
stellage, kwakzalversZret'terbii02te,
tooneel.
Zretlerback 1. = planken dak.
houten (of planken)
Zraterbecte,
zoldering.
9*

brettern.
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—,
= brik.
Zrigq,
breltern = van planken, planken.
Zirtait'te, iv. = Brigitta.
Zretlerfttauer, f. = houten schutting, af= briket.
dak, schuur.
litrifetr, T. —(e)&, —e U.
bricoleeren (beim
= brifotteren , fcbtv. (b.)
ZretlerberfAtag, m., Zratertuattb i,
Q3iftarb burc5 91iicrinarf treffen).

beschot, (af )schutting, afdak.

Zrefterfuerf, 1. = planken; houtwerk.
913tertmattn, m. = schutting.
Zrett'utiiitie, iv. = zaagmolen.
Zrettltanei, m. = draadnagel.
= kraanzaag, groote zaag.
Zrett i fiine,
plankezager.
Zrettldinether, m.
triktrak, damspel.

93rettiftein, m. = damschijf.
—n u.
Zre'be, f.
brief, breve.
g3retlia'rinnt, 1.
kort overzicht.

.. fen

= apostolische
breviarium,

brevier, getijboek.
—e
13M-1er', f.
bre'vi ma'nu. = oogenblikkelijk.
—n = krakeling.
Zre';cl, tv.
—, --0 = rivier-lamprei, prik.
Zrieffe,
m. —(e$, —e = brief; (auf bent allt
aettef) Papier, aanbod; 93. unb Siegef geben=
zich bij contract verbinden.
tiricrabcf, nt. = jonge adel.
= aanneming van brietiriefannalinte,
ven, o,,k, het loket (daarvoor).
opschrift, adres.
13rieranifebrift,
= afgifte van brieven,
ZrierniOnatie,
ook het loket (daarvoor).
presse-papier.
Ztieftlefdjltnrer, tn.
=-e vel(letje) papier.
Zrierbogen,
Zrierbote, tn. = postbode.
= correspondentieboek; brie3ricrintr4,
veboek.
— = briefje.
13rierrijen,
= brievebus.
/r-Wanton-0,
= briefilvorm; -port.
Zriet'llform, iv.;
riefraftent, m. = brievebus, bus.
Zriet i topf, m. = hoofd van een brief.
brief'titf = per brief, schriftelijk.
ZrictinapPe, iv. = portefeuille, map.
postzegel.
Zirientarre, ie.
Zriermartenli album, 1., =fatting /mg, tu. =-postzegellialbutn; -verzatneling.
— = registrator.
Zriefortmer, m.
schrijf-, postpapier.
Zriefluttlier, 1.
'Brief'Porto, f. = brieveport.
9.3ricflooft, iv. = brieveport; postkantoor.
3rierfrijaften, $1. = papieren, brieven, paperassen, schrifturen.
= loket.
rierfritalter,
steller van een brief;
ttirierftelfer,
brieveboek (handleiding).
briefstijl.
Zricritif, in.
brievetasch, portefeuille.
Zrieftaftfte, to.
postduif.
Zriertante,
brievebesteller.
Zrict'triincr, nt.
ZricruntfrItictfl, m. = briefomslag, enveloppe,
couvert.
Zrieftierteitr, ,tverfOci, briefwisseling,
correspondentie; mit einem in B. fteben = met
iem. correspondeeren, briefwisseling hebben
(houden).
= briev eweger.
ZOO'Wane,
— = zwezerik.
Zrie'rijett,
brigade. Zrinci'De:
ta.
—n
Zrioaln,
brigade-adjudant,
u. a.
nbiutant,
-chef e.
Zriciabiee ( Q pr.: ..djee),
= brigadechef.
Zrigant', in. —en, —en = brigant. roover.
brigantijn (klein
— -n
Zriganti'ne,

oorlogsschip.

Zriforfeitufb m. = brikolschot.
I.
briljant.

(spr.: briljant)

schitterend,

II. Zrilianr, M. —en, —en = briljant.
—, —n =bril; lunette; einem eine
8rit'le,
auff4en, Oriffen berfaufen=iem. een bril
op den neus zetten (= hem voor den gek
houden); burcb eine frembe feben door
anderma,ns oogen zien.
(=geftett,
Zitiflenlibligen, in.; einfafful-so,
1.) u. a. = brillellboog; -montuur e. d.
fcbiv. (b.) = brilleeren, sehitteren.
beuzelarij, onzin, soep.
Zrintho i rinnt, f.
unr.(b.) (braobte, braobte;gebracbt)--,--brengen, (aan- of weg)brengen; er ivirb
emit br. = hij zal het ver brengen; idj iverbe
babin au b. berfucben, = ik zal het
daarheen zien te brengen, te Leiden, dat ...;
lute baben Sie bad fertig (ob. auftanbe) ge,
bracbt? = hoe hebt u dat klaar gespeeld?
fein 2eben bodi b. = een hoogen leeftijd bereiken; etiv. an ficb b. jets in zijn bezit
krijgen; eine dare, eine 522ocbter an ben Mann
b. aan den man brengen; ein Rinb auf bc0
= op het gymnasium doen:
tbtjmnafium
auf,?, Zaloet = te berde brengen; auf hie
Leine b. = op de been brengen (eig. en fig.);
einen auf auterfte b. = iem. tot het uiterste
brengen; etite auf bie Seite b. = lets ter zijde
leggen of lets stilletjes wegnemen; atO ber
affung b. = in verlegenheid, in de war,
van zijn stuk brengen; in %nicbfag = in
rekemng brengen; in %ninenbung b. = in
toepassing brengen; in l rfabrung b. = vernemen; in Uegfaff b. = doen vervallen, afsehaffen; in tarnifcb b. = in 't harnas jagen;
fn Oang, in Bug b. = in gang zetten, aan
den gang maken; ba& bringt her Oebraucb fo
nit ficb = dat brengt het gebruik mee;
brengen Cie bad tera! = hoe kunt u
dat over het hart krijgen! icb fonnte bad Uort
nid)t fiber bie ,ViOen b. = ik kon 't woord
niet over de lippen krijgen; einen urn fein
dletb, ben &rftanb = iem. zijn geld, zijn
verstand doen verliezen; etiv. bor Pit = wat
bij elkaar brengen, krijgen; ein kinb nnr Zaufe
b. = ten doop houden; einen aunt Oeboxfam,
aunt Oeftanbni, sum Scbiveigen, aur llernunft,
= iem. tot gehoorzaamheid, tot
aum lobe
bekentenis, tot zwijgen, tot cede, ter flood
brengen; einen au ebren, hu atfe iem.
in eel., ten val brengen; etiv. pur Renntni..F.,
bra $ttbfifum.e, b. = lets ter kennis van het
publiek brengen; au $aiaier b. = op het
papier brengen; einen tuieber au ficb b. = iem.
weer bijbrengen.
-Le brenger.
Zrin'ner, nt.
weide, grens, rand;
—e
Zrint,
grasheuvel, brink.
kleine hoer.
13riuffityr, en.
Zrinuctt(c), zie 93rifett.
brigant' = brizant: ontploffend, ontploffings...
—n = bries, zachte wind; ffaue,
Zafe,
zwakke, matige,
Inn*, fteife (ftramtne)
stijve bries.
43-rWlinn, m. — (e)t, —e = sprot.
Zritan'ttiantetalf, f. = brittanniametaal.

Zritan'nlen, f.

Brittannie.
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Zate, m. —n, —ti = Brit.
Britsch.
brrtirei)
—n
brits, veldbed.
rifittie, tn.
= britschka: een licht
Zritfrirra, tn. —,
open rijtuig.
= brokje,
tBrarrfeht, f.
hapje.
briiel(e)tiq = brokkelig, broos, kruimelig.
brokkelen, kruimelen.
briieretit, fcbtu. (15.)
—
brok, hap, stuk;
I.Iiroci tett, m.
Brocken (berg).
II.broe'reit, jcOna. (b.) = brokken, in stukken
breken; er bat itid)t
U beifien nub 51t b. =
hij heeft niets te eten, te bikken.
broclentoeife = bij brokken, bij happen.
briiertig, zie firi3creitn.
Zro'bel, zie Trobem.
pruttelen, opborrelen
bro'belit, jcbtu.
(beim Sto*n).
—
warrne
tiro/Dem, Zro'bett,
damp, tntwaseming, uitdamping.
—n = borduurwerk.
13roberie', to.
tivortiatt, zie Trot)batt.
2:rotar, tn. —(e), —e = brokaat: zware met
good of zilver doorweven zijde.
Zront, f. --(e) -= broom, bromium.
Zrorrt'beere, to. = braanabes.
Zrouti beerftatibe, to., =itrattrb,
=MOO,
m. = braamstruik.
—e = bromiet.
Zroutir, m.
= broomilkaZront'lliatinnt, f.; =faure,
li(um); -zuur.
roni cc, zie ct3ron5e.
brouriSar bronehiaal: op de luchtpijptakken
betrekking hebbonde.
Zrott'rfiten, $f. = bronchien, luchtpijptakken.
t3rondifti4, tn. — -= bronchitis.
[Zrottit, m. —(e), —en; Zron'iten, nt.--b,
- zie Brunnen.]
brons,
—n
8ron'3e (spr.: brUse),
bronzen voorwerp.
= brons11Zron'aellarbeiter, m.; :farbe,
werker; -kleur.
inotoefarbett = bronskleurig.
brotti 3teren, jcf)tu. (b.) = bronzen.
Zrojant, m. u. f. —(e), —e; 13rolame, tv.
kruimel, kruim, broodkruimel.
—n
broche.
—n
13ro'(fte,
zwezerik.
—
ZriWetien, T.
brofrtiie'ren, icbto. (b.) = brocheeren, innaaien.
—n = brochure, vlugZrojr4ii're,
schrift.
(brood)kruimelen.
briijetit, febtb. (b.)
Zrol, j. —(e)6, —e = brood; ein Or. Buder =
een suikerbrood; fein (gute) Tr. baben =
zijn brood hebben; er faint mebr alt Or. effen
hij kan rneer dan eten; fcbtrar5e?, Or. =
zwart brood, roggebrood; melf3e Tr. = Nvittebrood; calf (ob. bet) after u. s-Br. itten = op
water en brood zitten.
Zroti llau4teifitna, tu.; =barrel!, In.; :balm,
= broodlluitdeeling (of: -bezorging);
n.
-bakker; -boom e. d.
= broodje.
1.
; =frurrft, tn.; =tom ot.
Brot'llerluerb,
brood ;I winning ; -vrucht ; -heer (of: patroon,
baas).
Zralitammter, tn.; =farren, nt.; =rajten,m.;
=turf), nt. u. d. broodijkamer (ook: spijskamer); -kar; -kast (of: -spinde); -mand (of:
-korf) e. d.; einem ben Trotforb bbber bangen =
't iern. minder gemakkelijk maken, iem. kort

houden.

Zriidenban.

brotly 4 = broodeloos; zonder eten, zonder
broodwinning; (bon fltten) broodeloos, nutteloos, weinig opbrengend (broth* gunft).
m.;
m.; =Lucifer, f.;
u.
=mitt,
broodilgebrek, -markt;
-mes; -nijd e. d.
Zroefrijaufet, tn. = oven-, bakkersschop.
9.5roffrfutitte,
snede of
=fliptittrijeit, f.
snee brood, boterham.
:tam
lt.;
q3rof ilfpenbe, to.; ,fteue,
:teig,,
= brood II uitdeeling ; -winning;
-accuns; -deeg.
9.3roti bertvattbfung, transsubstantiatie
veranderin.g van het brood (en den wijn) in
lichaam van Christus).
Zionly ijjettiffjaft,
= wetenschap, die om
den broods beoefend wordt.
`)rottiffiet'reit (spr.: broeljieren), frbtv. (b.) =
brouilleeren, in verwarring brengen, kwade
vrienden maken.
ZrOttiitoie (spr.: broelja"), f.
= kiad,
schets.
(een soort) wit bier.
Zrotrtiatt, nt.
bre r •
2ogenbruber.
tirr! = brr!
—(e)d, 23riicbe
breuk, barst,
I. Zrudi,
scheur; verbreking, schending (be;',
elned Anntraft?,); breuk (in ber aieenfunft);
getarintirber of gemeiner
= gewone hr.;
('- teitt) groeve; in bie
foinmen,
neraten verkeerd urtkomen, verongelukken, in duigen vallen; hie .I3riitte=hoog
spoor (door 't pert in de takken achtergelaten).
Zicurti, m. —(e), 3 .riitte; Zrurfj„
riictje(r) = broekland, moeras.
breukband.
Zrurfrbatth, (.
3turfrDaci), j. = gebroken dak.
rudfbort, f. = dorp in het broek.
brurirfejt = breuk‘rij, onbreekbaar.
breukvlakte, breuk.
Zrudyildriy,
bruriTfrei = zonder breuk.
Zrurfrgrat, f. = gebroken glas.
13rittfrgolb, f. = gebroken good (om te versrnelten).
= wilde haver.
tirurfrijafer,
breuk(in)houder.
Zritrlybatter, m.
= moerassig.
bru'cii= gebroken, met breuken of scheureit; breekbaar, bros; btiicjiper(au ,Srat =
geschonden, gebarsten huisraad.
iSrucO s tifiaiter, j. = breukpleister.
Zructrrerimmig, tn. rekening met breuken.
spalk.
thuriTfcliiene, rn.
breuk\ rij, onbreekbaar.
brurtrficter
brokkelige steen, steen
sl3rulfrftetu,
uit de groove.
brokstuk, fragment.
tBrutfrjtilit, j.
broksgewijze.
brurfrftfirtiveife
ZrudYteitt, in. = breukdeel, tractie; ook:
aandeel, quotum.
tlruriyluaffer, f. = moeraswater.
1..!1trir3abf, to. = breukgetal.
zie s23rit3in.
1.
—
brugje, bruggetje.
13iiiefe,
—it = brug; viaduct; eine
Tr. mat*It 13iete) een serie maken;
bie Tr. ((ate Tr..n) (inter ficti abbrecben, eta
brennen -= zijn schepen achter zich verbranden;
einem bie Tr. treten
iem. p ulp verleenen.
(0.) = een brug leggen.
braclett,
bindbalk, draagbalk.
liriiclenbatiett, tn.
= bruggebouw, het bouwen
Zriiclenbau,
van een brug.

Zriictenboot.
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= ponton, lichter.
Zriicitettboot,
Zriierettocticinber, f. = brugleuning.
Zriiclettrifieb, f. = een van de schuiten van
een schipbrug.

Zruntinter, m.

— = beer, brommer (bas,
orgelpijp en vlieg); brombeer, brompot.

bromvlieg.
Zruntnt'ffiege,
brommig, knorrig.
brunt'atin
Zruittuffreifet, nt. bromtol.
litrutunt'ociO, m. = stier, bul.
13ruittin'ictAbei, m. = haarpijn, kater.
Zrutteli te, tv.
—n = brunelle (weide-

= ponton.
tirlictentaillt,
13riiefetiffaloPc = klep van een ophaalbrug.
tn.
=
bruggehoofd.
13riietentopf,
= brugleuning.
tiriietentetinc,
bruggehaspecteur.
plant).
13riicitemiteiftero m.
brugpijler.
airiicleitpfeiter, nt.
briinett' = bruin, bruinharig; bie Brunette =
= weegmachine, waag;
Zriicientualle,
bascule, brugbalans.
bruggegeld.
= bruggeman.
Zriirrner,
Zriitclung, Iv. —, —en = houten stalvloer.
modderpoel.
13ruip ci, nt.
tiroeder, broer;
Brilber
tn.
"Bru
bienenbe Bobber == leekebroeders; ein tuftiger
een vroolijke klant; *taw
Br., Br. 2,uftig
gelijke monniken,
Brliber, gletclx Slapttert
gelijke kappen; ba,?; ift enter Britbern 100
voor 100 gld. is dat goedOulben ioett
koop.
i8ru'berart: nod) id = broederlijk.
broe(de)rtje.
—
2.3xii'beri1jett, 1.
Broedergemeente,
Zriebergetiteinbc,
Hernhutters.
iv.;
=01110,
i
berlibanb,
Zru
fi.;
f.;
= broederli hand;
U.
f.;
-huts; -hart; -skind; -kus e. d.
broederlijk.
brii'berItcb
Zriiliertilt felt, tv. — = broederlijkheid,
broederschap.
Zitii'berfttaft, tn. —, —en = broederschap;
genootschap, (geiftticOe Bruber, ob..Briiberfci)aft)
gemeente; Br. mit einem macben, fct)tieten =
broederschap met iem. sluiten; trinten=
op goede vriendschap drinken en beloven
elkaar voortaan met jij en jouw aan te spreken.
13rit'berOrau, tv. = schoonzuster.
= neef.
Zru'DcrOolm,
f. = Brugge.
= Bruggenaar.
Zriiifger, m.
(vleesch)nat, bouillon,
—n
Zrii'ije, iv.
jus, saus; eine mange Br. fiber etta. mact)en
een lange soep van iets maken, veel drukte
ftecten = in de
over iets maken; in bet
pekel zitten.
brii'ben, fc0tn. (b.) = broeien met kokend
water; weeken; in heet water zetten.
Zriityfafb f. = broeikuip.
spoeling.
,Brilo'futter, f.
briiIrbelf; = kokend heet, dampend; fig. heet
en versch; heet van den rooster.
broeikuip.
13rii1rfeffet,
moeras, vochtige
[ktriitjt, m. —(e), —e
weide, broekland.]
sauspannetje.
1.
briibluarm, zie
brulaap.
Zriiiraffe, m.
brullen, loeien, bulken.
briirten, fatty . (lj.)
(fok)stier, bul.
nt.
=
Zruntaii re (spr.: bruinére), m.
Brumaire (23 Oct.-21 Nov.).
= beer; brombeer, knorrepot.
/3riuntiebar,
Zruittabart, m. = knorrepot, mopperaar.
brommer, bromZruntuti bafi, m.
14P.
Zruntufetten, 1. = mondharmonica.
bruntliteit, fditv. (b.) = brommen, mopperen,
knorren; brommen, gonzen; in ben Bart br. =
binnensmonds mopperen; er mut br. = hij
zit (let @eftinent).

de brunette.
— = bronst, bronstigheid, tochtigheid, ritsigheid.
(I).) = bronsten, tochtig zijn.
bruitrtett,
brattfi tig = bronstig, tochtig.
= bronsttijd.
rutiftVit,
ZraittliVbc, tn. = Bruunhilde.
bruineerstaal.
f.
fcWv. (lj.) = bruineeren.
—
brumeerder.
m.
gepolijst goud.
13viittier'noth, f.
—n = pantser, kuras.
tv.
m. — —= put, wel, pomp, welpomp;
bran, mineraalwater, bronwater; artefiftter
= artesische put, Nortonpomp; in ben Br.
fatten = (fig.) in het water vallen, in rook
verdwijnen; menubc0 linb ertrunfen ift, bectt
man ben Br. au = als het kalf verdronkeu is,
dempt men den put; Br. trinfen = bronwater (de wateren) gebruiken.
= bronader.
Zirun'nettaber,
Zruit'ateitattitaft, tv. = mineraalwaterinrichting.
baddokter,
913run'ttenar3t, m.
= putdeksel.
tirunIteitbcctelt
badgast.
Zruit'neugaft,
Zrun'nettgebranct), m. = gebruik van bronwater.
Zrun'notimfen, m. = puthaak.
= waterkers.
Ziritifnentreffe,
bronkuur.
Zrun'ttentur,
Zritifitenitteifter, tn. = bronmeester, opzichter over de fonteinen en waterwerken.
badplaats.
Zratfatettort,
= randsteen van een put.
Zrun i ttettranb,
tv.
=
welbuis, leidingbuis.
t3run'nettriiPre,
Zrittenenfala, f. = bronzout.
Zruninentifdjtuettget, m.; :feu, f. = putllzwengel; -touw.
Zruitinentuaficr, f. = bron-, putwater.
seizoen (om de wateren
Zrun'ttettvit,
te gebruiken).
putje; fonteintje,
—
Zriiiin'tein, 1.
pompje.
= bronlirunn`queff, m.; 93runn'quelie,
wel, wel van een put.
Zru'uo, m. = Bruno.
rune, tv. = brand; zie ook Brunt t.
= beet, vurtg, hartstochtelijk enz.;
zie ook briinftig.
13ruttiti vit, zie 3.runf
= pissen.
britif3eit, fc4tv.
bruusk, barsch, ruw.
briia
fttv. (ti.)
bruskeeren, aansnauwen.
13riirjet, f. = Brussel. Zriirfeter, 13viiff1er,
m. —4, — = Brusselaar.
= Brusselsche
Zriiffeier,
kant.
= Brusselsch.
Zruff, tv. Brilfte = borst (van menschen
en dieren, ook van een kleedingstuk); rijglijf;
ficb In ble 18r. Merfen = een hooge borst op -

Zrunft',

eruftaber.

Ziidierfttd)t.
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zetten; ein Slinb bon ber Or. enttabnen = 13rutIollbetrag,
iv.; =V'
een kind spenen.
tub*, f. u. a. = brutollbedrag, -ontvangst;
= borstader.
Zruffater,
-gewicht e. d.
= korsetveter; borstverband.
Zruffbattb,
f. —(e)& = brucine.
Ttruffbaunt, nt. zie 0 r tt ft b o f a.
b/S- . = del Sicbt.
borstbes, jujube.
Zruffbeere, in.
pst! st! sjt!
lift!
Zruffbeftentutung, :befeljtnerDe, iv. = be- lit., btto. = brutto.
klemming, benauwdheid, last op de borst.
iv. = borst if beeld (of:
buste); -verband.
titruffbOrer, m. = drilboor.
ZriiftIten, 1.
—
borstje, lijfje, rijglijfje.
= borstklier.
Zruffbriife,
briliftett fcb tr. (b.) = een hooge borst
opzetten; ffdj mit etiv. br. = met lets pronken,
pralen, zich op lets beroemen.
Zruff ljent3iinbung, tn.;
f. ; :fellentiftn:
bung,
= borstliontsteking, -vlies; -vliesontsteking.
Zruft'llftoffe, iv.; :Offer, m.; :gang, nt. =
borstlivin; -vinnige ; -buss.
Zruff MOE*,
; :4t)13, ; :fatten, m. =
Borst I
-hout (of: boom aan 't weefgetouw) ; -kas.
Zrufflifttortiett, m. ; :frautPf, m. = borstlibeen; -kramp.
Zruff Il franfer,
:frantbeit, iv. = borstfilijder; -ziekte (of: longaandoening).
plooisel, jabot.
Zruiffraufe, iv.
m. = borstlikanker;
;
-lap (of: slabbetje, keursje).
13ruftleber, j. = leeren voorschoot.
Zruft II Mine, tv.; 4eiben, 1.; :leibettber, tn.=
borstlwering; -ziekte (of: -kwaal); -lijder.
Zruff ttabef,
; :,flatter, 1. = borstispeld ;
-pleister.
bruft'reittigenb = borstzuiverend.
Zruir rientert, m. ; :faft, m. = borst riem;
-stroop.
= borstschild; borstplaat
Zruft'fifilib,
(ba ,obepriefter); metalen pleat als ambtsteeken; borstschild, -stuk (ber Zy'nfeften).
Zrufffttleier, m. = sluier, halsdoek (bet
9lonnen).
= strook, jabot.
Zruffitreitett,
1. = borststuk (ateifcb); borstbeeld, buste.
borstlap.
8ruft'tudj, in.
borstwering, leu9Briiiftung, tv. —, —en
ning, balustrade.
= tepel.
Zruitivar3e,
= borstwering.
Zruft s tueto,
= engelwortel.
tirufftuurgel),
Zrut, tn. —, —en = het broeden, broeien,
broei; broedsel; gebroed, soort; jongen; zaad
(bet eibenraupen); bie aild) e Peen Q3r. = de
visschen schieten kuit.
m. —,
brutal' = lomp, ruw.
—en = lompheid, ruwheid.
Zrut'attftalt„ tn. = broeierij, broeiinrichting.
Irurblette, tn. = hommel.
brii'tett, 1d)in. (b.) = broeden, broeien; fiber
etiv. br. = over jets peinzen, soezen, broeien ;
kwaad broeien.
0Ofe& br.
broeierij.
l3rutlAu4, 1.
brutleit = broeiend beet.
Zrut'nettne, iv. = broeikip, broeihen.
broeierig.
vuil ei.
briVtig = broedsch; brittige
Zrnt'uten, at. = broedkachel, broedmachine.
Zriir3eit, Iv. = broeitijd.
brutlo = bruto.

Zruff WO, f. ;

1.

— = jongetje, knaapje,

ventje.
= jongen, knaap; boef,
Wtiftle, m. — n,
schurk; boer
Startenipiet).
bu'benbaft = jongensachtig. Zu'bett4aftig:
reit, tn. —, —en = jongensachtigheid.

Zur benftreicli,

j., Zfiberer, iv.
—, —en = boevestreek, -stuk, schelmerij.
iv. —, —nen = slechte schelmachtige
vrouw. bii'bifr4 schelmachtig, boevig, laag.
,thetio(n), m. .. bonen = steeneppe; liesbuil.
8ucanier', zie Oufanier.
Zucentattri, zie t8uIentaur.
8uee'pfialu4, zie Ouplatiatu.
Zutt, f. —(e0, 0iicber = boek; ettu. au Oucbe
bringen, itt& 0. eintragen = lets boeken; R3.
fitbren, batten, Me Olicber filbren = boek houden; bie flinf Olicber Ertoli& = de 5 boeken
van Moms; an P3udj $apier = een boek
(24 vel) papier.
zie Q3riefabet.
Zucilj'am)ifer, m. = klaverzuring.
Zuaret' bie = Boekarije.
In 'Baum, m. = beuk.
boekbinder.
Zucirbittber, m.
ZurlybinberDnefelte, m.; :fun% W.; :Preffe,
iv. u.
boekbindersllknecht; -kunst; -pers
e. d.
ZudYbrittler, m. = boekdrukker; (kever)
letterzetter.
Q3urfibrucierer, iv. = boekdrukkerij.
13urlYbructerfartie, iv. = drukzwartsel.
/3u'brutierfuttft, tn. = boekdrukkunst.
Zurtybruderftoci, m.
Zuctrbructerlelfte,
= vignet.
ZutVbrinferfriDtoiir3e, iv. = drukzwartsel.
—n = beuk, beukeboom.
iv.
—n=
ZuM'ecier, 3urb'eir4el, Zu'itel,
beukenootje.
— = boekje, boekske.
13ii'ritelcliett, I.
I. bu'elytt, fcbtu. (b.) = boeken.
IL buAett,
= beuken.
13nAen1I4aitt, m.; :4ede, tn. = beukelibosch; -haag.
Zier4erabfttlufb en. = afsluiting van de
boeken.
Zii'djerilbefttrether, tn.; :Brett, I.; :freunb,
m.; :geftelf, 1. = boekeilbeschrijver (of:
bibliograaf); -plank (of: -rek); -vriend (of:
-lief hebber); -rek.
Ziertierbanbel, m. = boekhandel.
8ii'Merilfettntni4, Iv. (ob. :funbe,
:from,
tn.; :lietthaber, tn. = boekelikennis, -stalletje (of: -rommel); -liefhebber.
ZilAcrilmatter, tn.; :narr, m.;
1. =
boeke j! maker (of: compilator); -gek ; -rek.
Zieriterrebifor, tn. = accountant.
:fan!, m. = boelObetiferlier!lricliter,
oordeelaar (of: censor); -zaal (of: bibliotheek).
boekeverzameling.
Zfecberfatuntlung,
13ii'dierfttau, iv. = boekbeschouwing.
Ziernerilfc4ntierer, m., :fitratti, m., :fprac4e,
= boekeliflanser; -kast; -taal.

eii'Merliftanb, at.; x furbt,
stalletje; -manie.

= boek eil-

u^j erverieiler.
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13ircimberteMer, tn.= houder van een leesbibliotheek.

ZiecherbervicintO, boekelijst, catologus.
Ziectyrivurm, in. = boekworm (Zi'nfeft);
boekeworm of -wurm (ber immer abet ben
Oitchern fitt).
= hagebeuk, witte beuk.
Zurtlefc4e,
ZurIffint, m. = (gewone) oink.
:fii4utta, to.
Zuclrlifornt, to.; .=fillyter,
(einfacbe unb boPPelte =fithrung) boekll vorm
(of: formaat); -houder; -houding (enkele en
dubbele -houding).
Zurfrgotb, = bladgoud.

ZurVlbalter, m.; =OctIterci, to.; :tjaitung,
-4anbef, in. = boelOhouder; -houderi];
-bonding (-houden); -handel.
:banbtana, tn.;
Wincwlif)ditbter,
wt. = boeklhandelaar; -handel (of: -winkel);
-winkel.
boekbinZuctrteinen, f., =teittivaitb,
derstinnen.
= bookmaker.
Zutfrinatter,
Zur4t, m.
Zurf011auin, nt. = buksboom, palm(boompje).
ZuriW(bauin)bot3, f. = bukshout.
busje, doosje.
ZficiWefien, f.
boekliverZniirlifrimurt, m.; jcijulb, in.
siering; -schuld.
broek, bokse.
–n
Zucirfe, tn.
Ziirtyfe, to. –, –n = bus, doos, blik; buks,
geweer, karabijn; bie ber $anbora = de
doos van Pandora; ate atO einer Q3. fchmieren
= alien over een kam scheren.
bussen, ombussen; met
bii0fett, fchni. (h.)
de buks schieten.
vleesch
in bussen.
ZiirlyfenfteifrO, 1.
geweerzak.
Ziiciffenfutteral, 1.
= wapenhandelaar.
Ziich'feithiinbier,
Zfictrficulltuflet, to.; =fauf, in. ( ob. =rotir,
karabijnilkogel, -loop;
:Ptaft, m. u.
-kolf e. d.
Zficirfennteifter, m. = kanonnier.
= buksschieter, (ond)
ZiirlYfenfrijiitle,
busschieter.
Zucirftabe, m. –it, –n = letter, (boekstaaf),
letterteeken; grof3er
= hoofdletter; Miner
. = gewone of kleine letter; nach been
volgens de letter.
Outliftaben
= letterknechterij, -zifterij,
Zuerifthbelei s ,
aan letterknechterij
budritithetn, fchm. (h.)
doen, zich to veel aan de letter houden.
Zucirftabenfolge, in. ,,alphabetische volgorde.
= letterknecht.
ZudYftabenmenid),
Zuctritabenrer4nung, to. = algebra.
Z1trtyftabenfitto-4, f. = letterslot, geheimslot.
tiudOtatiie'ren, fchin. (h.) = speller,
woorde- of letterzifter,
Zudritiibter, en.
letterknecht. Oucfrftatilid) == letterlijk.
ZuciYmalb, at. = buksboombosch.
Zutlit, in. , –en bocht, baai, kreek, inham,
golf; bocht (voor het vee).
bucO'tig = met bochten of baaien; gegolfd.
= Wel (van een bock).
liuctrtitet,
–, –en = bocht.
Zuttlung,
Zu'diung,
–, –en = boeking; eine B.
machen = boeken.
ZudYttlei3en,
= boekweit.
Zuctriveliengrittle,
= boekweitegort.
3urtY3e-idien, f.
leesteeken.
I. Zuclel,
= bochel, bult; rugknopje (am $ferbegebif3); einem ben 0. bolt
pritgetn
iem. een flink pak ransel geven;
einem ben
boa filgen = iem. allerlei leugens

Zugftiirt.

op de mouw spelden; fich einen laden
zich een bult lachen; fie ii3nnen mix die ben
rauffteigen, runterrutichen = ze kunnen
allemaal naar de maan loopen.
II. Zuclel, –n beslag (metaalversiering op boeken enz.); knop; buil, gezwel.
Zueleteifen, f. = verstaalde stift, Stempel.
bultachtig.
buct s (e)lictit
burr(e)fia = met bulten; gebocheld.
bukken, buigen; fich
biicifen fir , fchin. (h)
bur einem b.
voor iem. bukken, buigen.
bokking.
Zilefing, M. --(e), –e
biicrtig, zie blictetieht,
–e = bulging, nijging;
Zfurling,
bokking.
Ziierlingmairtwr, m. = complimentemaker.
buckskin.
1410Ni-in,
flesch].
–n
[Zub'bel,
wroeten, woelen; Lear
fchtv. (l.)
aardappels rooien.
toffeln b.
= Boeddhisme.
Zubbfga)WrnuL
Zubbliiff, in. –en, –en = Boeddhist.
Boeddhistisch.
bubbbi'itifit
kraam, (kermis)tent,
--n
lute,
-spel; kast (= kamer).
m.
kraamgeld, staanf.,
Zn i bengclb,
geld, standgeld, marktgeld.
kramers, spellemannen.
131Vbetileute,,
kermisfotograaf.
Zu'benpiwtograpb, nt.
Zubget' (spr.: buudzjee), f. = budget,
begrooting; bad id. auffterten = de begrooting
opmaken, vaststellen.
= begrootingsdebat.
Zubget r beratung,
winkelier.
–
Zu'Diter, in.
– – = eenvoudig landbewoner,
Zilb'iter,
keuter; huurboer; kramer.
goring boereerf.
Zilb'nerftelIc, to.
–e = buffet.
13iifett t ,
tuinboon.
Zufrboime,
–
buffel; stommeling;
Ziiffei, nt.
(stud.) collegehengst.
Ziiffeler, tn. --, –en = zwaar work, geblok.

. )orn, 1.;
Ziiffeillbaut, to.; 4

to. u.

buffelljhuid, -boom; -jacht e, d.
blokken, vossen, hengsten,
bliffetrt, iditr. (h.)
- = blokker. [zwoegen.
Ziiff(e)ter, M.
buffel.
Zilffettutfe,
Zuffer, zie 43uffer.
Otifett.
13iiffett', zie
basbuffo.
u.
Zurfo, in.
boeg; bocht, kromZug, in. –(e)e,, 9.3iige
$ferbe* schouderming, plooi; schoft
(stuk) (eine, Schaf6, Italbet).
Zug'anfer, m. = boeganker.
= beugel; hengsel.
Zirget,
= persliiigeilibrett, I.; =c-ifen, I.; :fate,
of strijkilplank; -rjzer (of: bout); -vouw.
bligeffeft beugel vast, vast in den stijgbeugel.
(oberd.)
-brett.
Zii'llellabeit,
1. = persijzer.
stricken, person.
bii i nettt, fct)m. (f).)
= stijgbeugelriem.
ii'fietriemeit,
butfiabitt = ontwricht (van eon paardeschoft),
boeglam.
tn.
– boeglamheid.

Ziigleirin,
–, –nen = strijkster.
Zunficrianfer, in.
boegseeranker.
bugifieren, fchin. (h.) = boegseeren, op sleeptouw nemen.

Zugfie'rer, in.

– = boegseerder.

Zugfier'tau, = boegseertouw.

boegspriet.
Zug'fpriet, f. –(e0, –e
ZugIttio, f. = schouder(stuk) (eine Sd)afW,
boegstuk (Aanotte).

eitOet.

eureaubletter.
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Zie4e1, m. — g , —; 3ii4I, m. —(e) g , —e =
heuvel, hoogte, bult.

britte fin Ounbe fein = de derde persoon bij
iets zijn.

I. Q3u4 i te, m. —n —n = minnaar.
I[. Ztutb, 1. —(e) g , —e = bundel, bos; 10 stuks.
II. 9E00le,
—n = boel, bijzit.
Zunb'elfen, f. = staafijzer.
flutylen, fcbite (b.) = boeleeren, boelen; (um Ziin'bet, T. — g , —
bosje, pakje, bundel;
ein 3rauertaimmer) het hof waken; um ettv.
b. = staan, dingen naar iets.
= minnaar, boeleerder.
ZufrIer,
—b,
tittlyteriftl) = koket, galant, dartel, ontuchtig.
Zit/trite, tn. —, —n = stroomdam, krib.
--n = tooneel, schouwburg;
Zittrite,
stellage, tribune; (oberb.) zolder; rustplaats,
platform (in eirter Wrube); fiber bie
geben =
opgevoerd worden (bon Stiicten), op de planken
komen; bie
betreten = op de planken
kornen, bij het tooneel gaan.
fcbto. (b.) = bevloeren (met planken),
bezolderen, welven, beschoeien.
Ziiirnettlibeforation,
:bic4ter,
=
to oneel II decorate; - dichter.
blarnettgeredit = tooneelmatig, geschikt voor 't tooneel.
Zlifynen II ftelb, ni.; :mate y , tn. = tooneelliheld;
-schilder.
tooneelmatig.
= toonee111ZiityttenlItan3, m.; :binitana,
dans (of: ballet): -gordijn (of: scherm).
Zilb'nentuanb, la. = coulisse.
ii'1;re, zie lure.
oje.
zie
-- —=Boeka,nier.
Zutattiee (spr. ..jee),
"Boot',
boeket, bouquet,
—(e)d, --e
ruiker.
bucolische of herdersZufolifa,
zangen.
= Bucolisch dichter.
ZIttoliter, m. -- g ,
inttolifc4 = bucolisch.
Zurotuilla bie — de Bukowina.
—n = bal(letje) gehakt.
Zufetle, iv.
Zulnati (c), m. —en, —en = Bulgaar.
Zulgarei'
Zuttaa'rien, f. = Bulgarije.
bufga'rife0 = Bulgaarsch.
leeren zak, ransel]
—n
[ZuVae, iv.
bullarium, bul..rien
Zuna'riant, 1.
leboek.
Zttli'boaa(e), nt. -- g oh. .. gen, .. nen;
--,
= buldog.
Zuft'btiane,
I. Zurfe,
—n, —n = bul, stier.
Zulle,
—, --n
1)111, oorkonde; platboomd vaartuig (auf her ecier).
bullebijter, buldog.
ZuFtentleier, m.
Zut i tenburtt, zie Outlarium.
stierkaif.
Zuilentath, 1.
zie s,115 utfariuin.
Zutlettfatnntlann,
bolderen, opborrelen.
tittirfertt, fcbtv. (b.)
= bulletin.
Zulletite (spr.:
—
Zlift'ociii, en. = stier, bul.
—n = bult (ven den grond).]
[Ziiit i te, Iv.
Zu'uterang, m. u.
—e boernerang,
werphout.
= wandeltng.
Zunt'met, m. -- g ,
Zuntmete,
—, —en geboemel, geslenter,
gelummel.
bunfineItt, fcbtv. (15.) = lummelen, lanterfanten,
rondslenteren, boemelen.
Zunt'inetpta, m. = boemeltrein.
=-- lanterfanten, boemeZumtn i ter, nt.
laar, leeglooper.
butiO! = bons ! born!
I. Zuttb, m. —(e) g , Biinbe = band, verband;
ribbing (eineg Bucbe g ); (tiirfifcber) tulband;
bond, verbond, coalitie; ber %Ite, ber 1eue
= het Oude, het Nieuwe Verbond; ber

fein

fcbniiren = zijn boeltje pakken.
bundeltje.

biiifbeitueife = bij bundels, bij bosjes.
Zun'be&tfte, Ia. = bondsakte.

ZUn'be&irlicO, m. = bondbreuk, schending
van het verbond.

tiutt i bebriiiiftq = afvallig, trouweloos.
Zun s beasruber, m. = bondsbroeder, broeder
of lid van den bond.

Zutt'beCbirettorium, 1.; :felt, f. = bondslibestuur; -feest.
Zult s beOettoffe, m. = bondgenoot.
bondgenootZutebahlenofferifc4aft,
schap.
bun'beaetti3ffifef) = bondgenootschappelijk.
= arke rtes verbonds.
Zun'be ,Mabe,
Zun'becstaiiitte, $1. = verbonden mogendheden.
= volgens het bondsverdrag,
verbonds...
Zutt s beCtrat, m., :regirruna,
:ftaat, m.;
=tag, m. = bondsliraad, -regeering; -staat
(of: confederatie); -dag.
ZuttbIto13, f. hout in of voor takkebossen.
= bondig, kort; geldig, overtuigend,
afdoend; bindend.
— = bondigheid, kortheid;
Ziin'bigteit,
geldigheid, enz.
— = lid van den bond;
Ziitto'ner,
bewoner van Grauwbunderland.
f. —fe g , —fe
bond, verbond.
[Zuttb'fitut), in. = boereschoen; in den
Boerekrijg teeken en leus van opstand].
bij bossen, bij hoopen, bij pakbunb'weife
ken, bundelsgewijs.
—n = trom(mel), (soort) fuik ;
Zun'oe, iv.
(een plant) waterpunge.
Zuttler, m. — g , — = bunker (koleruim op
stoombooten).
bunt = bont, veelkleurig, geschakeerd; bunteg
s,13apier = gernarmerd papier; er macbt,
treibt e, pit b. = hij maakt het to bout, to
kras; cP gebt b. fit ob. ber = het gaat er raar
toe; et fornmt immer bunter = het wordt hoe
langer hoe erger.
= kleuredruk.
Zaut'brutf,
Zunt`farber, nt. = (bont)verver.
bont(kleurig), kleurig.
tiuttt'fartifa
gevlekt, gestiptittnt'aeflectt
peld.
bontkleurig, veelkleurig; getrunt'fitertfa
mengd.
weerschijnend, schitterend
bunfirfiiUertro
van kleuren.
Zurtfftiertjt, in. = bouts specht.
Zun'3e(tt), zie $un5en.
—en
Zur,
Boer (in Siib,%frifa,
auch ins Sct)Marzoatb), aud): toer.
Zurat', m.
—e = borat, brat (leicbter
Cutoff ).
—n = last, vracht; eine B.
een bundel staal.
Stab'
= overtrek, sloop.
Zii've, Iv. —,
= bureau,
Zureate (spr.: biiroo), f. -- g ,
kantoor.
Zureaulietratter, m. = ambtenaar.
Zureau'ittef, m. chef de bureau.
,Zureau'biener, m. = kantoorknecht.
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Zureautrat', m. — en, —en = bureaukraat.
Zureautratte' (spr.: bii,rokratie), —, —it

Zuftytmeife.

far einen reiften ob. bie iibernOmen =
borg voor iem. blijven of staan, voor iem.
instaan.
bureautra'tifcb = bureaukratisch,
tliirg i fe4aftaelftung, 1-u. = 't stellen van
een borg.
Zureau'itunben, 431. = kantooruren.
Zureaulitirfte4er, m. = hoofd van het bureau, ZiiralAatOurfuttbe,
m. = beJai
chef de bureau.
wijs van waarborg, van garantie.
—, — en
burg, burcht, slot.
Zara,
Zarglor, = burchtpoort.
Zara' ti
m.
jurisdictie van een burg, Zurg'triintiner,
= burchtruine(n).
kastelenij.
Zurounb t , f. = Bourgondie.
In. —n, —n = borg, pand; einen Zurgun'ber, m. — = Bourgondier;
Oftrgen fterfen = borg stellen ; ben Oil-I/en muf
bourgogne(wijn); burguniber rein = bourman iniirgen = wie borg blijft, moet betalen.
gognewijn.
Q3iir'aein after, zie Oiirgermelf ter.
intron'biCrii = Bourgondisch.
fcbi-o. (b.) = (fiir einen ob. far ettu.) 8urg'11 tiertieL ; =boat, en.; :13oiftet,
;
borg blijven, instaan (voor).
=iv cute, = burchtliverlies (of: kerker
iiir'ner, tn.
— = burger.
onder den burcht); -voogd (of: kastelein);
iiiiir'nerabet,
burgeradel, patriciaat,
-voogdij (of: kastelenij); -wacht.
patriciers.
wachttoren.
Zurglvarte, to.
Ziir'nerauOrbufi, tn. = gemeenteraad
burlesk, potsierlijk, kluchtig.
burfea'
en aben); burger-comite.
—n = klucht.
ZurfOle,
= burgereed.
iir'gereib,
Zur i nut4, nt. — u.
— u. —fe = boernoes,
kapmantel.
= volksvriend.
erfreanb,
Zitri nergarve, . = burgergarde, nationale Zur'frii(e), tn. —en, —en = knaap, jonkman,
garde, schutterij.
borst ; kameraad ; jongen, leerling (ambachts-);
Ziirigergetb, T. = burgerschapsgeld.
student (lid van het corps); oppasser (einen
= een vroolijke
iir'gerIIgeredjtfame,
Cffi3ie.W; ein fuftiger
=tran3, tn. (ob.
=trove, M.)
burgerlirechten (of: -voorklant; bu but tnir ein feitter, ein fauberer
=
rechten); -kroon.
je bent me een lieve jongen!
litiir'aer triea,
; :tetjcn, f. = burgeril- *Iiirfr1), zie l8irf c:b
oorlog, -leen.
zie birfcben.
— = knaapje, snaakje.
fill y ' ern of) = burgerlijk; gewoon.
13iirfOri)en, 1.
—
burgerlijkheid.
13iit'aertiVeit,
bur'fft eat) aft = jongeluisachtig, studentikoos.
Ziiirgernteifter, m. = burgemeester.
Zur'f cute() ett, f. = jongeheereleven, stuZiir'nerineifteramt, 1.; =traifterei',
= denteleven.
burgemeestersambt; burgemeesterswoning,
ur'f c1jenf aft, tn. —, —en = studentestadhuis, g6meentehuis.
vereeniging, Burschenschaft (in 1815 opgericht
met patriottische bedoelingen).
tiiir'aerntilii,, iv. = schutterij.
burgerplicht.
lid van
Ziir'aerpftici3t,
—
ZurifdienfrbaftWer, m.
een Burschenschaft.
gthir'gerctuartier, 1. = kwartier (inwoning)
bij een burger.
of
jongeluist3nt'fe4enfitte, tv. = studenteZiir'aerreci)t, f. = burgerrecht, burgerschap; manier.
studentedom.
erbatten, ertangen = het burgerrecht ver- Zur'frijenbtin, f. —(e)
krijgen.
Wei) aft, in. — burgerschap. bitrfrfOtcW = studentikoos.
burgerschool; Were Zfirft'e4eit, T. - - = borsteltje.
Ziir'gerfitute, ix,.
hoogere burgerschool.
—, —It = borstel, schuier.
fcbto. (1.) = borstelen, schuieren;
Ziir'aererau, Ia. = burgervrouw.
pooien, drinken.
= burgerzin, burgerdeugd.
Ziir'aerfinit,
Ziir'gerentattit, nt. (4eute) = burger.
tiiiirftettbinber, m. = borstelmaker; faufen
= ale een tempelier.
tvie ein
burgerziekehuis.
Ziir'aerfpitat, T.
biirltentarinin = borstelvormig, borstelig.
Ziir i gerftanb, m. = burgerstand.
Ziir'gerfteig, m. = stoep, trottoir.
Zileftentraut, = heidekruid.
= burgeril- Zilieften II martyr, m.; :Waren, q31. =borstelilZiiri geriltugenb, iv.; =turn,
deugd; -stand (of: burgerij).
maker; -waren.
— = stuit, stuitbeen, achm.
Ziir'aerlwritefierfortegium, f. = gemeenteterste; stompje staart (bij paarden en honden).
raad (in Hannover).
buiteling, duikeling;
= burgerwacht, schutterij. Zite3etti awn, m.
iir'gerivarje,
fcbtagen ob. fcbiden = een buiteling
einen
Ziienertu air, in. = schutteru.
maken,
doen,
kopje
over
duikelen.
= vlek.
Zura'flecten,
= burchtvrouw, kasteleinsche. Zur'3eintiinneben, 1. = duikelaartje (au4
Zurg'frau,
atieber ob. Itorl).
Zura s triiutein, T. = jonkvrouw, freule.
duikelen, buitelen.
Zuro'friebe, m. = jurisdictie van een burcht- bur'Aetn, fcbio. (b.)
gebied; burchtgebied; veiligheidsbond; land- Zufiettaittie,
= tuimelaar (een duif).
vrede; soms voor 93ergfrieb.
auf dj, m. 31.111:be = boschje, struikgeburchtgerecht.
was, struik; bosje, hoopje (IBtutnen, ,aare);
Zurn i getlitt, f.
pluim (auf bem but ob. ,Cettit); auf ben O.
Zurn'araf, m. = burggraaf.
=
burggraafschap.
fcbtagen ob. flapfett = eig. al slaande de struitturg i araffdjaft,
Zuraljauptinann, m. = burchtkommandant, ken, het houtgewas onderzoeken om het wild;
fig. polsen, het terrein verkennen, informeebevelhebber van den buroht. Zurtr4err, m. =
ren; binter bent 0. batten = in stilte, in 't
burchtheer. Zurgleb en, 1. = burchtleen.
geniep to werk gaan.
faffen, ..faffen = burgzaat;
Burg' fafi, m.
=boschilaap (of:
die tot het gebied van een burg behoort. Zuftfr affe, m.; :muff e,
orang-oetan(g)); -mier.
—, —en = borg, waarborg;
fattrg'frOaft,
= bureaukratie.
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bufWartig = struikachtig.
ZitfclYtteit, 1.
— = struikje.
m. — = bosje, hoopje, bundel,
pluim (auf bent ,t)erm); kuif (ber Ziiget); tros.
bil'irfietartig = als een bosje, in bosjes.
bij bosjes.
biarbefiveife
bOctien fief) = met struikgewas begroeid
raken.
bu i febig = dicht, ruig; vol struikgewas.
Zufqffepper, m. = struikroover; wilddief.
Zufitytttenfc4, m. = boschmensch; orangoetan(g).
Zufelytualb, nt.
hakhout, kreupelhout.
Zufctyttierf, 1. = struikgewas, kreupelbosch.
Ziefe,
—n = buis, haringbuis.
13u
m.
— = boezem, hall, borst;
boezem, golf, baai; in jeinen
greifen = zijn
hand in eigen boezem steken.
8Oettfreuttb, m. = boezemvriend.
/3Oct/flub,
liefste kind, lieveling,
hartekind.
Zujenfraufe, in.
borstplooisel, jabot.
3u'fotitabei,
= borstspeld, broche.
itt'feitfOteter, nt. = nonnesluier, boezemdoek.
ZOcnfoljfeife,
= strik.
Zusfenftreifen, m. borststrook, jabot; kantje.
Zurfarb, m.
—e = muizevalk, buizerd.
Zu0attf,
zondaarsbank.
Zitft'bur4, f. = boeteboek, penitentiale.
/30g, to. —, —0 = boetedoening, boete.
fcbio. (b.) = boeten (fur ettu.); goedmaken (etio.); beteren, boeten, herstellen;
beboeten, bestraffen; (feine tuft) botvieren.
m. — = boetedoener, boeteling.
futVfertig = boetvaardig, berouwhebbend.
/SufrIfertigfeit, to.; =gcbct, f.; =getuattb (ob.
;nab),
= boetlivaardigheid; -gebed; -gewaad (of: -kleed).

smeren (met boter); er hitt lid) bie nicbt
bout Orote nOtnen = hij laat zich de kaas
niet van het brood eten.
qtrtig = boterachtig.
= boterham.
Zurterbiimute,
Zutlerilfiattut, m.; :foirne, W.;
to.;
=brevi, = boterliboom; -peer; -bloem
(ook: dotterbloem, paardebloem, e. a.); -krakeling.
Zutlerbrot,f. =boterham; betegtO, illufirier.
ta
= boterham met iets er op; etio. um
ein
erftetjen = iets voor een prikje koopen.
/Sutlerilbriitie, to.; =biirf)fe (ob.: :bate,
= Wtten, f.) = boterlisaus; - vlootje.
Zutlerfat, f. = karnton.
ZutlerlIffaben, m.; :form, to.; =frau, tn.;
glebaffetteL f. = boterpham (of: gebakje);
-vorm; -vrouw; -gebak (of : - banket).
butlerilgeth; :1)altig = boter geel ; - houdend.
.little/chat/bier, nt. = boterhandelaar, - koopman. butlerhtt, bittlerig = boterachtig.
= boterilboer
Zutlerlintamt, m.; :ntarft,
(of: - koopman); - markt.
Zutlermif, tv. = karnemelk.
but'tern, lap). (b.) = boter makers, karnen;
in boter overgaan.
= botersaus.
Ziutlerfauce,
Zufterfaure, to. = boterzuur.
boterzuur zout.
butlerfatt(e)re safe,

ZutlerlIfrfinitte, tn. ; jtattber, m. ; :fterfier,
nt. = boter 11 ham ; -vlootje ; -steker (of: -boor).

Zutlerftempel, in. = karnstok.
Zutlerftorle, tn. = boterbrood, boterkoek,
boterham.

Zutlertonne, to. = karnton.
Zutlertopf, m. = boterpot.
Zutlerboget, m. = vlinder, kapel.
Zutleriverf, m., =Untie, to. = stuk boter;

/Suit
boterbrood, boterkoek.
:Orebiger, m.; :Prebitlt,
: Warn, m. = boetilhemd; -prediker; -predi- butlertueicf) = zoo week als boter.
katie; -psalm.
= vetblad.
13titlertour3,
ZuftlIftation, in.; :tag, m. = boetellstation, 13utler3opf, m. = gevlochten gebakje, vlechtje.
-dag (of: vastendag).
Zutts fifit, m. = bot.
/SuffteVr,
= text voor een boetpredikatie. Zfitt'ner, m.
— = kuiper.
Zufrtrtinen,
= tranen van berouw.
Zuth Zutiac, 9Sut'aen, —en0), —en =
= penitentie.
Ziifriibuitg,
bons; kabouter; kluit, klomp; (am 2icbte)
*Itiffivic, to.
= kompas.
snuitsel, dief; (im Oelcbiviir) etterprop; (im
Ziefmng, to. —, —en
boetedoening, boete,
Wpfet) klokhuis; tux ben 91uten, bat aucb ben
zoen.
= werken van boetedoening,
boetvaardige werken.
ZufAcit, to. = boetetijd.
= busts.
/Siefte, to. —,
—n = winkel, kraam, hut,
krot.
—(e), —e; *tittle,
Butt,
- n = bot
(Zutte) to.
—n = tobbe, kuip,
draagkorf.
—n = flesch].
[Zut'tet,
m. -4, — = pedel, gerechtsdienaar,
banksluiter; beul, rakker.
uttetei', Yrs. —, —en = gevangenis, kot.
but'tetu, zie b u b b e t n.
Ziitlenpapier, = geschept papier.
T4fitlentrager, m. = korfdrager.
— = boter; mit 18. beitreicben. =
/Sutler,

Zufritierfc,

Q3.

wie den lust heeft, heeft ook den last.
ruit met een verdikking
in 't midden (ouderwetsche ruit).
butf3ig, zie loutai g.
Zugbauut zie l8 udjtbaum.
= brook, boks(e).]
[23ttigett,
Zugtetitt'be: „toobin molten Cie?" — „nac
O.!" = „naar Lutjebroek!"
8u3entattr', tn. —en —en = Bucentaurus
(een monster, half mensch en half stier;eertijds naam v. d. staatsgalei van den Doge
van Venetie).
13u3elgialusl,, m. — = Bucefalus (paard van
Alexander den Grooten).
Zitmantilter, m. —4, —=Byzantijner;(ffliinae)
byzantijn. DtmantiItifrb
Byzantijnsch.
33tmantitti4'ntu,S, tn. — = Byzantinisme.
23tmatt3', f. = Byzantium.

1310'3eitfiteitic,

K.

Zie ook

K, = C; (muziek) c, ut; C:bur = C-majeur ;
C,mott = C-mineur.
K. = t onto ofC ourant.
c. = cent.
ca. (circa) = circa, ongeveer.
Cabinet', zie kabinett.
— = halsdoek,
Kattenq (spr.: kasjnee), 1.
cachenez.
= cachet,
KaMee (spr.: kasjee), m.
stempel.
cadietietett, icWo. (b.) = cacheteeren, zegelen.
Kartion' (spr.: kasjoe), 1. — = cachou.
= Cecilia.
Kiici'fie,
Knibre, zie ha bet.
= café, koffiehuis.
Cafe, f.
zie Statantitht.
at'cintn, zie a taiutti.
Katbite 2c., zte katbin 2c.
Kantarirta, zie Ramaritia.
= camera.
Kai ntera, ru.
Campagna.
(CautInvona (spr.: . .panja),
. lte, zie kamllagrte.
Kantim g
canaille.
n
Kattaill'e (spr.; kanailj),
= cancan (dans).
Cancan, nt.
cape.
Cate (spr.: keep), T.
KaPace, zie kapriee.
Capt. = kaOtatt.
Karat:0°41'0e 2c., zie karambotage 2c.
Karbottati, zie harbonari.
Kargabor` 2c., zie targabeur 2C.
Karicatur', zie a rif atur.
Karnitio'ren, zie Aarniburen.
Kart6, zie garree.
Karreatt' 2c., zie St ax o 2c.
Karriete, zie karriere.
Cesar.
Kh'far, m.

Kitfateniterrfc4aft,

Kilfatentunt, =

cesarisme.

Kiifaretulta,
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— = tsarewna (getnalin van

den Russ. troonopvolger).
cesarisch.
cafa'rifoll
— = cesarisme.
Kiifari4YintO,
Kaftatinet'te, zie kaftagnette.
Kiifur', zie 3 afur.
Ka'f10, zie St a I u
—n = causerie,
Kauferie' (spr.: koo..), tn.
kout, keuvelarij.
causeuse, kleine sofa.
Kat:fettle, to. —,
Katlen'nepfeffer, In. = Cayennepeper.
cbm. = kubifineter : M3.
ccm. = kublf3entimeter : M3.
Kebent', zie 3ebent.
Ke'ber 2c., zie B e b e r 2C.
cebietett, zie 3ebteren.
Kebrat', zie ebrat.
Ketebrant' 2c., zie Betebrant 2e.
(spr.: tsj ..), in. —en, —en = cellist.
Kato (spr.: tsj ..), 1. — — effi cello,
violoncel.
cellular' 2C., zie 3ettufar 2c.
zie .3 e In en t 2C.
Cement'
Kettota'Offiunt, zte ,8enutapbiuto.
cenfieten, Kettift0 2c., zie 3enfieren,
Benftt zc.
— cent.
went, in. —4,

en S.
Centaur', zie Bentaur.

Kentenarium', zie 8entenarium.
centefintar zie 3entefima f.
zie 3enti...
—n u.
—n,
Kenti'me (spr.: satiern),
—b
centime.
Centimeter, Kent'ner:c., zie Bentinteter,
3entner 2c.
central' tc., zie aen tr at 2c.
Ken'tumbirn, zie 6entuntbirn.
zie B nturie 2C.
Kentu'rie
Kerat', zie 3 e r a t.
Ker'beru, zie Berberu..
Kerealien, zie aereafien.
cerebral' :c., zie 6ereflrat 2C.
Kerentonie' lc., zie 3erentonie
Kei re4, to. = Ceres; godin van den landbouw.
.. bile = bier ; eereKerebiC 1. — U. . .
woord van studenten; studentebaret.
cernieren, zie 3ernieren.
tc-erta'nten, certie'ren, zie 3ertanten, 3er:
tier en.
KerlePartie, zie tl tj artepartie.
Kertififar 2c., zie ,rtifitat 2C.
Kerbelartuurft, zie 6erbetattourft.
Ces, I.
—
ces, ut-b6mol.
ceffieten 2C., zie 3ef fieren 2c.
iKetyton, f. = Ceylon.
Cf. = confer, conferatur: vergelijk, zie.
c.f. = conto finto.
fonform.
Cfnt.
= verdriet ;
Ctj agrin' (spr.: sjagrêrO, m.
(2eber) sagrijn, sagrijn.
sagrijn-,
segrijnleer.
Kftagrin'teber
rbagriniert' = als sagrijnleer bewerkt.
chais.
—n
(Mai'fe (spr.: sjeeze),
Kbaifeton'nue (spr.: sjézelFigke), iv.
chaise-longue,
“116eb on.
Kbatce'bon, zie
Chaldea.
KOMI:14'a (spr.: kat ..), f.
Chaldeeer.
—
Kbatbii'er,
diatbiii ifer) = Chaldeeuwsch.
zie gtatif.
bationra/A' tn. —en, —en = chalcograaf,
kopergraveur.
—e = chalcedon , neveltjat3c'bott, tn.
of melksteen.
Kfiatita`be (spr.; sja ..) zie cf) a nt a b e.
= kameleon.
'f)a.ntifitetni (spr.: ka..),I.
Kfictinoti tc (spr.: sja ), zie Sc5autotte.
Oliampaa'ne (spr.: sjarnpanje) bie = Cham= champagnepagne.
rtutpaill-ter, tn.
(wij n).
Khatit'Pialloit (spr.: sjampienjF5),
= champignon.
=
KOant'lpion (spr.: tsjemp'jn), m.
kampioen.
zie kban
Man (spr. : khan)
= karts.
Kban i ce (spr.: sjdse), to. —,
ttaltaieten (spr.: sjdzjieren), fdito. (b.) =
changeeren.
--n =
Kitattfottefte (spr. : sjã ..),
chansonnette, liedje.
—n= chanteuse.
%banteu'ie(spr.:
chaos.
%baiO4 (spr.: lea..), f.

dytotifd).
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Zie ook en

diao stifcti (spr.: ka..) = chaotisch.
Ktiarabans (spr.: sjarabd)

=
char-à-bancs.
Kimrate (spr.: sja..), zie cb arab e.
Kijarater (spr.: ka..)
.. te're = karakter; [teeken].
Ktiarat'terbitb, f. = karakterbeeld.
Ktiararterfelifer, m. gebrek in het karakter.
ebarat'terfeit = vast van karakter, standvastig.
cilaratterifie'ren, fcbtn. (tj.) karakterizeeren.
Kimraleteriftit, to. —, —en = karakteristiek,
karakterschets.
ctarafteriltifri) = karakteristiek.
filararterIo = karakterloos.
karakterloosheid.
—
Kimrafs terfofigfeit,
= zwakheid van kaKOnrat i terNitiiitte,
rakter.
= vastheid van karakter.
Kbararterfliirie,
karaktertrek.
Kbaraff teriun, m.
Kbartretag (spr. : kär ..), zie narfreitag.
—n = charge,
Kbar'ae (spr.: sjarzje),
ambt, betrekking; (mil.) graad.
argie'ren (spr.: sjarzjieren), fcb ni (b.) = charargierten = de gegradueerden.
geeren ; bie
eten ; Kbarrtin 1),
—,
Kiia'r0 1 ), in.
—nen — (0iittin) charite, gratie.
hospitaal.
Kbarit6' (spr.: sja ..),
—,
=
Kbaritufri (spr.: sja .). tn, u. f.
charivari; kattemuziek.
Ktiariatan' (spr.: sjar ..), zie Scbarfatan.
Kbartots te (spr.: sjar ..), = Charlotte, Lotje.
donntant s (spr.: ajar ..), zie fcbartnant.
zie Scbarnier.
KtiarPie (spr.; ajar..), zie Scbarp-ie.
—, — (e)n =
KbarstePartie (spr.: sjar ..),
charterpartij , certepartie, (scheeps)vrachtcontract.
(b.) = charteren,
c4arstern (spr. : sjar ..),
(ein ecbiff) bevrachten, huren.
— = charKimrti4 sna0 (spr.: sjar ..),
tisme: radikale partij in Engeland.
chartist.
Kbartiff, Tn. —en, —en
— = chartreuse.
Kliartreuife (spr.: sjar ..),
zie St ar 11) o j e.
Kbarlvorbe (spr. :
— = Charybdis; bon bet:
Kijartitrbi ,(is 1),
G3bfla 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.
—=
Kimffetaffee (spr.: sjassk .), nt.
pousse-café.
KilarfePtitneivetir (spr.: sjasspo ..), I. =
chassepotgeweer.
(taffies= (spr.: sja ..), fcbti). (b.) = chasseeren (im Zanae); wegjagen.
Kimtutsfe, zie Scbatutte.
— e = chauffeur.
Kijauffettr i (spr.:
KOatt' fen 1), V.= Chauken (germ. Zolfgtamm).
—, —en = straatKitiauffee' (spr.: sjossee),
weg (buiten), gemacadamizeerde weg.
Ktmuffee'aelb, 1. = tolgeld.
= tolgaarder.
Kbauffees (netb)einneimer,
Kimuffees tmwS, 1. = tolhuis.
Itattfile'ren, fcbit). (b.) = macadamizeeren;
met schoeisel voorzien.
(spr.: sjovi ..), m. — =
chauvinisme.
Kbautditiff, nt. —en, —en = chauvinist.
chauvinistisch.
rtauvint'itifd)

e

1) dj als

3.

ftecf (spr.: tsjek), zie

cb e cf.

Kbebis tie (spr.: ke ..), tn. —n, —n = Khedive: onderkoning van Egypte.
—= chef, patroon, hoofd.
Ki)ef (spr.: sjef), nt.
— = chemie, scheikunde.
Kriel/tie' 1),
= chemicalien, chemische
Kftewdfalien 1),
waren.
— = scheikundige.
KOe'rnifer 1), m.
Itelnifc0 1) = scheikundig, chemisch.
Kbentije (spr.: sje .), in.
--n = chemise.
KOemifett' (spr.: sje..), 1. —(e),
—n = halfhemd, front.
inifetste, in.
Kbetnifts 1), nt. —en, —en = chemicus.
(spr.: Kern ..),
= Chemnitz.
--n = chenille.
Kbenirte (spr. : sjenielje), n).
Kberfone' 1), bet = Chersonnesus.
u. —im = cherub.
Ke'rutil 1), in. —e,
— = Cherusker (germ.
K4erwSler 1), en.
2otfqtamm).
djetutterea (spr.: sje .) = chevaleresk,
rtdderlijk.
Kotonfier' (spr.: sjevaljee), m.
=
chevalier, ridder.
KOcittiot (spr.: tsjivjt), m. = cheviot.
Ktitaran0 1), m. — = chiasme (een stijlfiguur).
Kideasne, zie Scbifane.
—, —n =
Kiiiffoule're (spr.: sjifonjeere),
chiffonniêre.
—n = geheimteeken.
Kijiffre (spr.: sji..),
cijferschrift.
Kijifsfrefitrift, tn.
d)iffrie'ren, i'cOru. (tj.) = in cijferschrift schrijven.
chignon.
Kbignon' (spr.: sjienj6), m.
(spr.: tsji..), m. —n, —n = Chileen
(van Chili).
ifiltertifft (spr.: tsji..) = Chileensch.
tji'1i (spr.: tsji..), f. = Chili.
chiliastne: leer van
1iitia4sian0 1 ), m. —
het duizendjarige rijk.
m. —en, —en = chiliast.
cf) trt r e.
(1jima're, zie
ChimKbitaboraflo, KOitubora s3o, m.
borasso.
— = kina.
(spr.: ki..),
I.
II. Kt)i'na 1), f. = China.
Kiiisnabaunt (spr.: ki.,), m. = kinaboom.
0V)Vnarinbe (spr.: ki..), tn. = kina(bast).
Ktyinefe 1), tn. —n, —n = Chinees.
cidnes fif(t 1) = Chineesch.
= chinine.
Kijinins 1), f.
—n = chiKiiinuiferies (spr.: sji..),
noiserie.
= j icht
Kids ragra 1), f.
trirograitiluntontantie' 1) (sp r .:.. tie), ntv..
handschrifteverklaringskunst.
KbirograPir 1 ), f. —(e)?, u. — en, —e(n) = handteekening, schuldbewijs met handteekening,
chirograaf.
Kftirograpimr'fitiiutiiner 1), m. = concurrent
crediteui.
— en, —en = waarzegger
(sW-row:ant' 1),
(uit de lijnen van de hand), chiromant.
Kfdront a nt tes 1)(spr.:..tie),b3.—=chiromantie.
Ktilrurif 1), tn. —en, —en = chirurg, chirur' gijn, heelmeester. ijiturgle', tn. — = chirurgie. (tirturgif(t = chirurgisch.
Kolowtui ll (spr.: klo ..), tn. = Clovis.
= Chloe.
Kblos e (spr.: kloée),
Kfilors (spr.: kloor), f. —(e) = chloor.
Kfiturar (spr.: kl..), f. —(e) = chloral.

blorat,

%Or4fantbentuut.
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fiforat' (spr.: kl .), f. —(e) = chloraat.
Cor'imitig (spr.: kl ..) = chloorhoudend.
= chloride.
Kigorib' (spr.: kl ..), 1.
(spr.: kl ..) = chloorachtig.
(spr.: kl ..), m.
chloriet.
(spr.: kl ..), 1. = chloorkali.
6biorlaff (spr.: kl ..), m. = chloorkalk.
Kigorltatriunt (spr.: kl ..), f.= chloornatrium.
chloKblorofortit i (spr.: kb° ..), f. —(e)
roform. itforofortitte'ren(spr.: kl..),fcfM. (b.)
= chloroformeeren.
= chlorose,
Khloroje (spr.: kl ..), tn.
bleekzucht.
ftforiogtib (spr.: kl ..), f. = chlooroxyde.
in. = chloorzuur.
Kftforliittre (spr.: kl
= schok.
Khof (spr.: sjok), m.
rbotie'ren (spr.: sj .), idol:). (b.) = choqueeren.
Miofota'be, zie Scbofotabe.
Kbolera (spr.: ko ..), in. — = cholera.
Kboleraticaufer, m. = choleralijder.
Kijolerlier (spr.: ko ..), m.
= cholerisch mensch, opvliegend, driftig persoon.
Mioteri'ne (spr.: ko ..),
— = cholerine.
rhote'rifift (spr.: ko . .) = cholerisch, driftig.
..ben choliambus, een
61joliant i bu 1), m.
verssoort
—
—
—I
KOor (spr.: koor), nt. u. 1. (tn. boriniegenb
filr ben (erang unb bie Slinger; 1. bortniegenb
fiir ben Olaum be kircbencbora),
&Ore = koor, rei; int &). = in koor.
Kijorat i (spr.: ko..), m. —(e) .. ate = choraal,
koraal, koorzang. KI)orafifir, m. —en, —en =
korist, koorzanger.
Kbor'altar, nt. = hoogaltaar.
koordienst.
Kipar'antt 1.
rbari arttg = in koraalvorrn.
Kijor'buit, f. = koorboek, antiphonarium.
Ktior'be (spr.: korde), it.
—n
koorde
(in een cirkel).
KOoreograpir (spr.: ko ..), m. —en, —en =
choreograaf, balletschrijver, -maker.
bor'frau, in. = domjuffer, stichtsdame.
KOor ' llfilbrer, m. ;
m.; '11cfana, m.;
=Oeutb, f. = koorilleider; -gang (of: vleugel
van een kerk); -(ge)zang; -hemd (of : -kleed).
Kiweberr, nt. = kanunnik, domheer.
..ben = choriambus,
Kfiortaitt'in0 1), m.
een versvoet (— v —).
M)oriff (spr.: ko..), m. —en, —en = korist,
koorzanger.
IStiorograti4' (spr.: ko ..), to. —en, —en =
chorograaf; beschrijver van landschappen.
m. = koor ilKO or s ittabe, m.; =putt, ;
knaap ; -lessenaar; -kleed (of : -mantel).
K4or'llfit -ttger, m.; =fc4tuefter, tn.; =fttifit,
m. = koor zanger; - zuster (of: zangeres); -stoel.
Kbo ' ri0 (spr.: ko..), m. Gbiize koor.
rftarlvelje = in koor.
Kbreltomatbic' (spr.: kres ..), Ye. —, —n
chrestomathie, bloemlezing.
—,
= chrie, (een bijz. vorm
Kyrie 1),
van een opstel, redevoering).
Kfiri'fam, K4rWitta (spr.: kr
=
chrisam of chrisma: wijdings-, zalvingsolie.
Kbrift (spr.: kr ..), m. —en, —en = christen;
Christus; ein totter
= een rare kerel.
K4rift'llabenb, tn.; :baunt, m.; :befdyrung,
tn.;
(:rofe),:tv.!= Kerst Il avond ; -boom;
-geschenk; -roos.
G^tj lorit'

1) 4
p als icOztaut.

Kiwiltetti)eit, tn. — = christenheid.
Kiniltenfittb, 1. = christenkind.
Kig rftettntettfc#, m., =feete, in. = christenmensch, -ziel;
War reine briftenfeete ba =
er was geen christenziel, geen sterveling.
Christelijke zin, Christen-

Kbriltettfinn, m.
geest.

christendom.
Ktjeftentunt, 1.
6brift' feft, f.; :Ref,
ri)ettf, 1. = Kerst feest ;
-geschenk.
= Christiaan, Kris.
(spr.: kr ..),
11 ri'
Kbriftiaittia, 1. = Kristiania.
to. = Christina,
KOrittia'tte,
Christien.
1)rifti fittb(tcht), 1. = Christuskind(je), Kindeke Jezus; Kerstgeschenk.
diriftlid) = christelijk.
christelijkheid.
—
%firiftlid)relt,
Kbrift'inarft, m. = Kerstmarkt, -geschenk.
= mis op Kerstdag.
Khriffitteffe, :ntette,
= Kerstnacht.
KfiriftltaMt,
—n = christologie,
Kitriftotogie', in.
Christusleer.
Kbrillopb (spr.: kr ..), m.= Christoffel, Stoffel.
Christusorde.
Kinifit'orbett, m.
K1nift trc4cin, tn. = Decembermaan.
= Kerst dag ; -roos
Kfrriff II tag, m. ; :rofe,
(of : nieswortel).
Christus; bor flfjrffto ob. her
.1j ri'ftu0, m.
fl yrirti Oeburt = v6Or Christus.
m. =Christuslibeeld;
f.;
[-kop.
Kftriffluodie, tn. = Kerstweek.
Kfiriftlour3, tn. = zwarte nieswortel.
Kbront (spr.: kroom), 1. —(e) = chroom,
chromium.
— = chromatica,
Kbroma'tif (spr.: kr ..),
kleureleer.
rtyrontaliftt = chromatisch: met halve tonen
op- of neergaand; kleurig.
—n = chroKtirottiattOte' (spr.: kr ..), tn.
matypie, kleuredruk.
Khront'biet, 1. = chroomzuur loodoxyd.
KOrotreeifettftein, m. = chroomzuur ijzer.
KhrolitufithograiMie, tn. = chromolithographie: steendruk in kleuren.
chroomzuur.
(bran-clatter
= chroomzuur.
Kbront s faure,
kro ..), in. —, —en = kroniek;
(spr.:
Kbro'nif
bie 3iicber her (de) Kronieken
(in her Other).
Ktyro'ttifettfc4reiber, m. = kroniekschrijver.
= chronisch, lang aanhoudend (bon
n't anfbeiten).
m. —en, —en = kroKiirottiff (spr.:
niekschrijver.
Ktgononraitint' (spr.: kr..), 1. — (e0 , —e =
chronogram, jaartalopschrift, jaartalvers.
%tirotiogra4.4r, m. —en, —en = chronograaf;
geschiedschrijver, die zich aan de tijdsorde
houdt.
Kbrottograptyle', —„ —n = chronografie.
%brottotog', m. —en, —en = chronoloog, tijdrekenkundige.
—n = chronologie.
brottotogie',
— = chronometer.
firottintte i ter,
(spr:
kri
..), tn.
—n = chryKOrtifati'be
salide : vlinderpop met gouden stippen.
t-irtjfait'tbemuut, 1. –
rtifanttient"),
tbemen = chryzanthemum.

rtifolith.

6Ort)folitty 1), m. -(eWit. -en, -e(n) = chryzolieth, edelgesteente.

KbrOfopra0' 1), m.

-e = chryzopras, licht-

groene agaat.

Kfirbfoltomo 1 ), 6brtifolionsuo, 1), m. :.,Chrysostomus (de welsprekende).
Mitur'ffirft, zie kurfiirft.
fit.rtiO 1), nt. - = chyl.
6ittrutu0 nt. - = chym, spijsbrij in de maag.
6the'be, zie Bibebe.
%tho'riunt, zie Biborium.
6ica s bc, zie 8ffabe.
= Cicero.
:i'ccvo,
i'cero, iv. = cicero,
een kleine drukletter, mediaan.
61ccrolte (spr.: tsjitsjerone), m.
-4 u.
.. roof = cicerone: gids voor vreemdelingen.
cicerottialtifrO
ciceroniaansch.
zie BicOorie 2c.
6iffurrie
6icWeat' (spr.: tsjitsjis ..),
-(e) = cicisbeisme. 6icMie'o (spr.: tjitsjis ..), tn. -4,
U.
bef = cicisbeo, huisvriend.
= cid, heer.
m.
zie 8iber.
=
compagnie (Co. of Cie.).
cif. = cost, insurance, freight: koftenInet,
%'erficbetung,
racbt, dus berficberung, unb
fracbtfrei.
cHic. = cost, insurance, freight, interest,
commission.* Stoftenpei&, ll erfidjerung, aracbt,
Bittlen, nommiffion, vlg. c i f.
6iaaretle sc., zie Bigarette 2c.
zie 8frabe.
(g ili s cien sc., zie 8-iffaten 2c.
Kitit'bertt sc., zie 8imbern 2C.
zie Bitnefien.
zie 8finotit.
6ittriWtta (spr.: tsienkona),
= cinchona,
kinaboom.
Mutton/if (spr.: tsienk..),1.
cinchonine.
61 .1tbcr, zie Binber.
circa, zie airf a.
zie Birraffiett 2C.
6ircarfiett
= Circe.
:tr'ce,
circeteflfc4, zie a fraenffjc0.
zie irfutar 2c.
Kircular'
Kircuntfter, zie Birruinfreg.
6ir'citL zie
6lefel, zie Birfer.
Cis, 1. = cis, c-kruis.
ciOatOrtt(ifcb), zie a iafloirtifM.
zie affetteren.
zie 3i&feittjanifc0.
Kiltenrofe, zie BiTtenrofe.
6iftercietrfcr, zie 8ifteratenfer.
it e r n e.
6ifter'ne, zie
zie B i ft u
6itabelle, zie Bitabeffe.
61tar sc., zie 3itat 2C.
citirfinte sc., zie a itiffinte 2e.
;itrat' sc., zie B t tr a t 2c.
cityll' sc., zie Obit 2c.
6ittiOlttuO, zie
=
6lair:tthfcur' (spr.: kJ& opskuur), 1.
7clair-obscur.
= clan (in
%Ian (spr.: klen),
Schotland), stam.
= claque: ge%Inane (spr.: klaak),
:huurde toejuichers.
1. = Kleef.

1) rft ale icb.laut.
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6fiti56 sc., zie Afifcbee ac.
6ft'que (spr.: kliek),
--n = kliek, coterie.
Kti'quettivefett, T., :tuirtf4aft,
= coterie= Clelia.

%Whitt (spr.: kloun), m.
g lib, zie Mut).

[geest.
= clown,
[potsemaker.

cm.
Bentfmeter: cM.
emm. = gubifmillimeter: mM3.
Co.
Stompagnie.
KoafL zie It o
6o'filen3, 6olutrg sc., zie g obrena, go,
KoMen-Wie, zie St I cettiffe. [burg 2C.
Ko'cott, zie Aaron.
%v i be, m. -0), -4 = code, wetboek.
6o'beg, zie It o b
6otriciff, zie g obiatt I.
cobificieren, zie fobiffaieren.
6oettr (spr.: keur), 1. -0), —(0)
harten
(in karten1.13iet).
6oa`naf, zie Rogna r.
Kolffette (spr.: kwafeur), m.
—e =
coiffeur, kapper.
-, --0 = coiffeuse.
Koiffett i fe,
—, --n = coiffure.
Koifftere, 6oiffit're,
Celestinus.
m.
Celestina.
KUeftilte, in.
— = Celestijner (monnik).
6iilefti'tter, tn.
zie 8i3fibat.
zie It D f n.
6ottiorta'ae sc., zie g otportage ac.
Koliter See = meer van Como.
K.0121146' ac., zie nomitee 2C.
Kommanbette, zie Stommanbeur.
Kotittitent!, zie nom ment.
Kontuti0', zie gomn-ti&.
Kotantobo're, zie gonitnobore.
:ommu'ne, zie Ron-mune.
Comp. = Aompagnie.
KontOaqttic' sc., zie Rompagnie ac.
KoutPli'cc, zie nomOice.
comPtattt', zie kontant.
KontOtoie lc., zie Rontor 2C.
6ontterfe, zie nomteffe.
Kottcept', zie gonefept.
6oncert', zie Ronaert.
6onceffion', zie Ronaeffion.
zie Rottair.
6ottci4ient i , zie nottai0ent.
cottctine'rett, zie fonaipferen.
zie fort6M
6oncoebta, zie Ronforbia.
conf. = confer, conferatur: vergelijk, tie.
6ottfitu'rc, zie konfititre.
zie 8i3nobft.
Kottfilittitt, zie g out -Mum; c. abeundi
de raad om heen to gaan.
zie SonfoM
Kott'folO,
:on'to sc., zie Rant°, 2C.
6ontroleue, zie Ito ntrotleur.
,3stin'triuns, zie nonbibium.
6o'Pula, zie It olo it Ia.
6orbott', zie gorbon.
6orrrna, zie A‘orona.
6or/W sc., zie StOrP& 2C.
KOVOUO at., zie g orptt ac.
Karriacifba, zie gorrigenba.
6otiflon', zie ftotitton.
6ottieste (spr : coeleur), iv. -, -en = kleur;
troef; (stud.) (de kleuren van een) corporate.

Kouloir.
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=
Koutoir' (spr.: koelwaar), m.
[couloir, gang.
Kouliffe, zie Rutiffe.
= coup, slag,
Kott0 (spr.: koe), m.
stoot, greep.
= coupe,
Koupe (spr.: koepee), f.
afdeeling van een wagen; ook Rupee.
coupte'ren, zie fupieren.
= couplet.
Koutg et' (spr.: kouplee),
= coupon; ook Stup o rt.
KouVon', m.
couponblad.
KonPon'imacit, m.
tour, hof; bie
%our (spr.: koer),
het hof maken.
macben, fcbiteiben
courage.
—
Koura'ac (spr.: koeraazje),
courant', zie furant.
Kourbetle, zie Aurbette.
courliiftla (spr.: koer..) = boffiibig.
Kour'utaiter, in. = courmaker.
—
Kourta'ne (spr.: koertaazje),
courtage.
Kourtifa'ne, zie Rurtifane.
— = courKourtoitie' (spr.: koertwazi),
toisie, beleefdheid.
= neef,
;ottfin' (spr.: koezer), m.
ooms- of tanteskind.
ro.
=
nicht.
Kouft'ne,
Koubert', zie_Rubert.
Cpt. = nottan.
er. = currentis: van dit jaar, van deze maand.
erdt. = credit of credunt: er bat gut of
fbaben gut.
Kre'bit, zie Arebit.
Kre'bo, zie Areb o.
=schuim;
%re'tne (spr.: kreeme), iu.
crème; het beste.
crème, dofgeel.
H. creme

Z # f. = D; (muz.) D, re; D=bur = D-majeur;
thmort = D-mineur.
b. = ben (in datums).
I. ba, ebb. = daar, op die plaats; toen; dan;
werda! wie
van daar; met be?
bon ba
daar? fieb' ba! ziedaar; ba baben tvir bie
Oefcberung = daar hebben we het! dat is
wat moois! ate be flub = als daar zijn, zooals;
bon be an = van toen af; rva,e, fann icb be
maMen = wat kan ik er aan doen?
'nn . = toen, terwijl; daar, omdat,
It. ba,
dewiil ; be er nocb fpraM = terwijl hij nog sprak.
babel' = daarbij, er bij ; daar (ob. er) mee
bezig; daarbij, bovendien; rabe b. = dicht
(er)bij ; icb War eben b. ben brief au fcbrei=
ben = ik was juist bezig den brief to schrijven; bee Pluto b. ift= het goede van de zaak
is; 0 ift ja nicht b. = er steekt immers
niets in; b. fommt nicbth berati = dat geeft
niets; CT, e.?, bleibt b. = hij, hPt, blijft er bij;
icb Mar b., = ik was ei . bij, toen ..;
icb bin (mit) b. = ik doe mee.
da capo! bis!
da ca'po I
Zaca'po ac., zie Zafapo 2C.
Zack f. Zacber = dak; ein loirtticb0
Z. = een gastvrij dak; Z. unb jet) = huisvesting, thuis; jeb0 Z. bat fein Ungemacb =
ieder huisje heeft zijn kruisje; ein aPerifng
in ber 4)anb ift beffer eli aebn auf bem Zacbe
= 66n vogel in de hand is beter dan tien in

Kreutcfriinitteben, f. = tom-pouce.
Krentor Zarlarl, zie Rxernottartari.
crOcen'bo = crescendo.
%riclet, zie Rricf et.

Kro r quet, zie arode t.
croquie'ren, zie frofieren.
Krocru-W, zie Arai.
(spr.: kroepjee), m.
=
croupier; ontvanger aan een speelbank.
Kt. = Bentner u. courant.
Ct. Ct. = conto corrente: loopende rekening.
Cto.
Ronto.
Cto. Cte., zie Ct. Ct.
Cto./1. = conto loro: hun rekening.
Cto./nit. = conto mio : mijn rekening.
Cto./n. = conto nostro: onze rekening of
conto nuovo : op nieuwe rekening.
Cto.is. = conto suo : zijn rekening.
Cto./v. = conto vestro: uw rekening.
Ctr. = Bentner.
cwt. = hundredweight: Eng. centenaar.
zie cube.
=
Kuragao', f. = Curacao. K., in.
(likeur) curacao.
= kerry, curry.
Knr'rt) (spr.: kOrri), 1.
Kijetif ac., zie 8t) an 2C.
--_, Cybele, godemoeder.
Kn'betc,
zie
Kntins ber lc., zie mtinbev 2c.
Ktrnifer ac., zie sti nifer 2C.
Kn'Per en Ktipr..., zieBbper... en aopr...
zie Bt) ti I
K3ar, zie Bar.
K3e'r#c (spr.: tsjê ..) 2c., zie Zicbecbe 2c.

de lucht; einem auf bem acbe Fein ob. fiten
= iem. op zijn dak zitten, iem. nauwkeurig
nagaan; einem auN Z. fteigen = iem. zeggen,
waar 't op staat, iem. er van langs geven;
einem etlo. auf a Z. geven = iem. op zijn
viugers tikken, om de ooren geven; tinter
Z. bringen = onder dak brengen; dekken;
er mobnt unter bem Z. =hij woont onder de
hanebalken, onder de 'Damien; unter Z. unb
aaci) fen = onder dak zijn, beschut zijn.
Zacirbaffen, m. = dakbalk.
= leidekker.
Zactrbetter,
—
dakje.
ZadretMert,
dekken, onder
(b.) = (ein
badren,
dak brengen.
windvaan.
=
Zacirfaipte,
dakvenster.
Zaffricnitcr, T.
nok,
Zadyfirfte,
Zar4'firft, m. u.
vorst van het dak.
Zactraebicitt(e), T. = de balken van het dak.
Zactraefctwii, f. = vliering.
ZacirgefinO, f. = kroonlijst.
ZadYlltatutner,
=fanbcf, ru. (u. m.);
=taut', f. (4aurii, nt.); = dakilkamer
(of: zolderkamer, vliering); -goot; -look; -luik
(of: -venster).
ZarlYlipappe, to.; =Ofanne, au.; :rater, an.;
dakilvilt; -pan (pan van de
ru.
dakgoot); -ruiter (klein torentje); -goot.

ZaOriiige,

= regenpijp.
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ZaciO, m. —e = das; varken (student
Met korps-lid); er fcbtiift tuie ein Z. = hij
slaapt als een as.
ZaciWban, m = dassehol.
ZariWbeit, f. = klein kuipershouweel.
met beenen als een das,
barVbeinig
krombeenig.
Zartrfciyiefer, m. = daklei.
TatadrfitinDel, lo. = dekspaan; mager tie eine
Z. = zoo mager als een talhout.
Zarfrfctjtvelle, tu. =_ (tarp& van den dakstoel.
dashond.
Zdririct, T. — —
dasse Vval; -jacht.
to.; =fatta, tn.
Zach' II
ZaelO'fiinger, m. = dashond.
= dassellvel; -vet.
adjIIeft, 1.; :Jett,
ZariWgraben, T. = het uit- of opgraven van
[een dassehol.
barO'nrant=-- daskleurig.
ZartWiniztb, rn = dashond.
wijfjesdas.
ro. —, —nen
f. = dasseiljacht, -hot.
;
ZarVIIiagb,
= dakspar.
ZartriParren,
ZarlWriAre, = ingang van een dassehol.
adO'frOiveifi, m. = zweet (bloed) van een das.
ZactrIlitrot), 1.; zitiitufjett, f. = dakilstroo;
-kamertje.
Zadyftutg, m. = kap van het dak.
—it a-a oorveeg.
ZarlOct, to.
om de ooren geven.
batirretit, fcbtu. (b.)
= afdruipend dakwater, drop.
Zarirtraufe,
—, —en = dak, dakwerk.
Za'rionta,
dakpan.
Zadralegei, m.
bartrAbenetartin bij wijze van dakpannen.
ttithas tifrii= daedalisch, vernuftig, vindingrijk;
zeer ingewikkeld.
m. = Daedalus.
ba'burc4 = daar door (heen): daardoor, door
middel daarvan; er rettete feine Oefiiiirten
baburcb, baf3 er ficb fetbit aufopferte = hij redde
zijn makkers door zich zelf op te offeren.
[baterif = mits, indien, bijaldiend
bafiiri (ob. baliir)=daarvoor, er voor (a= ter
wille van, in plaats van, in ruil voor); fib bin
bafiir = ik ben er voor; icb faun nicbt War =
ik kan er niets aan doen, ik kan het niet helpen.
I. bafiirP 4altett, ft. (b.) = er voor houden, van
meening zijn.
Zafiirlytitett, T.: naob meinem Z. - naar
mijn meening, volgens mij.
bacie'fien = daar tegen, tegen dat, er tegen;
daarentegen, integendeel; bij dat, daarbij,
vergeleken met dat; daarvoor; ici) bin b. =
ik ben er tegen baben te etm. b. ? - hebt
U er jets tegen? icb babe einen 2thfcbeu b. =
ik heb er een afschuw van.
er tegen houden;
baRe'acithaftett, ft. O.)
er mee of er bij vergelijken; antwoorden.
Zan*, = eindje touw (om af te straffen);
buret) bie Zaggen taufen=-- spitsroeden loopen.
Za'aobert, m. = Dagobert.
e = daguerreotype,
atoterreuttge, f.
lichtbeeld.
Zanuerreottilne', —n =daguerreotypie.
Danuerreutt)Pie'ren, Tcfpv. (t.) = daguerreotypeeren, fotografeeren.
I. babeinv tehuis, thuia; op bekend terrein;
er ift in Sacbfen b. = hij behoort in S thuis.
= thuis, eigen haard.
11.Zafietrit i,
I. ba'ber = daar vandaan, van daar (van die
plaats); vandaar, daarvandaan (daardoor, door
die oorzaak).
11. baher = dus, bijgevolg, daarom; daarheen.
batier'braufett, 1c0). (1.) = komen aandaveren,
-stuiven.
VAN GELDEREN,
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bakrItietwit, ft. (f.) = daarheen vliegen.
baberlouttiteu, ft. (f.) = aankomen.
brillet'friNeiciyit, ft. (f.) = komen aansluipen.
(f.) = komen aandraven.
batiet1Prennett,
ba1)er'3ie1jen, ft. (f.) = daarheen trekken.
daaromtrent, om die streek.
balyrunt
hier, te dezer plaatse, alhier.]
tbabiter'
bai)iiti (ob. bai l)in) = daarheen, er heen;
b. = tot daar, tot zoover; ook: tot zaalang,
eer 't zoover is, in dien tusschentijd; b. unb
bortbin = overal heen; bad aebbrt nicbt b. =
dat behoort daar niet (bij); Mir baben une, b.
geeinigt, ba5 . . . = we zijn het zoover (ob.
er over) eens geworden, dat...; icb babe e
b. gebracbt, ba5 er 5ufrieben mit mir ift = ik
heb het zoover gebracht, dat...; b. ift e ge=
foramen zoover is het gekomen; jest ift
atta b. = nu is alles weg; e?, ftebt nod) b.
ob = het staat nog te bezien, het is nog
de vraag of..; er ituterte (it) b. = hij liet
zich in dien zin uit; ber Orief tautete b. =
de brief luidde (als volgt).
bal)iitati = daarheen (naar beneden).
ba'bittauf = daarheen (naar boven).
baliinaue = daarheen, dien kant uit.
= daarheen-, wegbakitebringen,
brengen.
(f.)
=
heensnellen,
voorbijbaliOn'eiten,
vliegen.
ba'ftittein = daar naar binnen, daarin.
bainn'fatmeit, ft. (1.) = wegrijden, heengaan,
voorbij-, wegsnellen.
baiiin'oeinn, ft (b.) = afthen van, opgeven.
balnutie'nen = daarentegen, integendeel.
bairilfget(e)itt, unr. (1.) = daarheen loopen,
voortloopert; heengaan, weggaan, voorbijgaan,
vergaan, verloopen.
battin'nefiiiren, t1). (b.) = daar of er bij
behooren er mee te maken hebben.
voortglijden.
bribitt'gfetteit, ft. (i.)
batOn'raffen, fcbtv. (b.) = wegrapen, wegnemen.
balitiereifiettp ft. (b.) = wegrukken; meesleepen.
baliinifiteiben, ft. (1.) neengaan, overlijden.
batOnlAteirify-tt, ft. (f.)= voortsluipen, voortkruipen.
brOitnt'fetnitaitten, fcbio. (f.) = wegkwijnen.
batfatliediett, fcbtu. (f.) = wegkwijnen.
batiireftetiett, unr. (b.) = in 't midden gelaten worden, onbeslist blijven; ed ftebt nod)
bahin -= het is nog de vraag.
daar neerzetten;
bat)ini ftelten, jcbm. (b.)
bad tootten mir babingeftettt fein taffen = dat
zullen we in het midden laten, daarlaten.
babin i ftcrbett, ft. (f.) = wegsterven.
daar achter, achter; voorbij.
bal)tn'ten
balyin'ter = or (of daar-)acbter; b. ftecft
etmab = daar steekt wat achter; ift nicbth
b. = er steekt niets in; babinter bet fein =
er bij zijn.
bat)initerfommen, ft. (f.) = er acbter komen,
acbter bet geheim komen.
`ottlitniiber = daarheen, aan dien kant.
ba' binitnt = daar in 't rand, daar omtrent.
balyinuttter = daarheen naar beneden.
babitt'ludr0 naar dien kant, dien kant uit.
j. = boordplank.
bablen, fd)iv. (0.) = kinderachtig praten,
tateren; beuzelen.
—n = dahlia.
Zafrlie, tn.
= dacapo, herhaling.
Zatiftw, f.
dacapoteeken.
Zatalioaeliten, 1.
batttrtifrO = dactylisch.
10
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bamtifig.

ten = dactylus, een vers- Zatunt'arbeitett, $1.= aardwerk, grondwerk.
Zat't4110, m.
voet (—
Zantnt'auffetier, tn. = dijkopzichter.
antnt' bctit, m. = bouw van een dijk of dam.
bartnig = kinderachtig, flauw.
Zan-minuet), tn. = dijk-, dambreuk.
[ballot, icbru. (b.) = bedelen.]
afdammen; indijken;
biint'uten, fd)to. (ti.)
ZaInta'tiett, f. = Dalmatia.
een dijk leggen; tegengaan, stuiten.
Dalmatier.
Zattitastier, m.
zie, d in in erun
dalmatika, misgewaad.
einenter, m.
ZaiMa q tra, tn. —,
= dijk- of damgrond; tuinbaIntaitifel) = Dalmatisch.
Z mut' erbe,
ZatttntWittu, m. — = Daltonisme, kleure- aarde.
blindheid.
bibtenterig = schemerig, schemerachtig; vaag,
onduidelijk.
ba'ntalia = toenmalig, van toen.
schemerlicht.
basntaW = toen, toenmaals, destijds.
bantintern, fd)tu. (b.) = schemeren; dutten,
ZanteWfus, f. = Damaskus.
dommelen; opdoemen ; her Vorgen bammert =
—e = damast; teinener
Zantaff, m.
damastlinnen.

am aft' artia, batnalten = damasten, als
damast bewerkt.

Zatitaff Or, m.; =felitivanb, to.= damastdikrip; -linnen.

Zatitaftilubt, nt.= weefgetouw voor damast.
Zantaffm et, er, m. = damastwever.
— = Damasceen;
ZantaNe'ner, m.
Damascener kling.

5ama0e'nerarbeit, tn.= bama46ierte Krbeit.
e,
=pflaunte,
=
anu0Aelter
Damascener ll kling; D. pruim.

banta3te'ren, fcbto. (b.) = damasceeren,

de morgen breekt aan; her abenb bammert =
de avond valt; e4 bammert = het wordt al
licht ; e4 bammert = 't begint hem duidelijk
te worden; bammernbe Mnung = flauw besef.
iint'uteric4 en, m. = schemerschijn, -licht.
Zattenterftunbe, to. = schemeruur; ein Zdnt=
merftiinbcben batten = een dutje doen.
Z4)1'2-wrung, —, —en = schemering;
zwak schijnsel; in tier Z. = tusschen licht
en donker.
Ziint'nterungOalter, m. = avondvlinder.
5.NimItterutt03ett, to. = schemertijd.
Zantufftrafie, Zammlueg,m.=straatweg.
Zautttifircutt', m. — en, — en = beschadiger,
benadeelaar.
Zantnifirat', at. —en, —en = benadeelde.
(b.) = schade toebrenbantnifi3te'ren, fcb
gen, benadeelen.
Zant'no, m, u. f. — = schade, verlies.
Za'ntoileOef)luert, = zwaard van Damokles.
—en = demon, booze geest,
Zit'utott, m.
duivel.
biimo'ittfc4 = demonisch, duivelachtig.
Z =Of, nt. —(e)4, ZamOfe = damp, rook,
stoom, uitdamping (ban $ferben); kortademigheid; ba4 $ferb bat ben Z. = het paard is
dampig; einem (tort unb) Z. antun = iem.
plagen, treiteren; den dood aandoen; er ift
ein ,an4=Z. = een domme, ingebeelde gek;
,an4=Z. in aften Oaf fen bemoeial; Z.
baben = bang zijn.

staal vlammig maken; batncOaierte Virbeit =
gedamasceerd werk.
ant'brett, f. = dambord.
— = dametje.
Ziimi rkett, f.
Z e, —n = dame, ( ho kartenftliet)
vrouw, koningin, dame; Z. fl yieten, bie Z.5ieben
= dam spelen; in bie Z. 5ieben= dam halen.
= suffer, stommerd.
Zd'utelact, m.
Zanteiel, to. —, —en = sufferij.
zie b a rn t i cb.
biniteitt, f Mtn. (li.) = suffen, niet wel bij 't hoofd
zijn.
aluenbrett, = dambord.
Zaintenfrieben, m. = Damesvrede (van
Kamerrijk).
Zalnettaiirtet, m. = damesgordel, ceintuur.
alne1111 anb41)10, m . ; 401t, m ; : fteth, f.;
qattel, m.; eiber, tn. u. a. = damesilhandschoen; -hoed; -kleed; -zadel; -kleer- ZantOf abfPerruttg, to.; :aPtiarat, m.; :bat),
f. = stoom II afsluiting ; -toestel ; -bad.
maker, e. d.
m. = stoom Za'ntettfpief, f. = damspel.
ZatitOr barraffe,
barkas; -reservoir.
alttentv Of, to. = schrikkeldans.
= dameswereld, de dames.
ZantOrbetrieb, m. (mit) = door stoom geZalttentuelt,
dreven.
Zantlyirfc4, m. = damhert.
Zamiatt', m. —(e* —e = sufferd.
Z =Of' II boot, f.; =bventterel, to. = stoomilboot; -branderij.
ZetutifuO, = wijfjes damhert, damhinde.
b WIMP* = duizelig, zwaar in 't hoofd, suf; Zantlebrot, = gestoomd brood.
dom, suf, slaperig; b. tanner Stert = stom (of Zatutifctjlinber, m. = stoomcylinder.
allemachtig) lange kerel.
bamprbiet)t = stoomdicht.
dampdichtheid.
I. b (limit ob. bamit', ebb. = daarme(d)e, er
antpf bid*,
mee; icb bin b. auf rieben = ik ben er mee, bautplen, fcbm. (b.) = dampen, rooken, stoomen; uitdampen.
(er over) tevreden; b. ift e4 au4 ob. ift au4
b. = daarmee uit, het is nu uit; b. ging er
iintplett, fdpn. (ti.) = (S.Inifen) stoven, smofort = met die woorden ging hij keen; nor
ren; (bad B'euer) dooven; (hie Stimme, einen
berau4 b. = geef op, zeg op; er fine b. an,
lllufrutjr) dempen; (Scbmeraen) verzachten,
baf3 er mir gratutierte = hij begon met mij
stillen; (ba4 2icbt) temperen.
te feliciteeren; ook: daardoor, zoodoende.
ampler, m. —4, — = stoomer, stoomboot,
II. bamit', noni. = opdat, dat; b. icb nor stoomschip.
gteicb fage = om het maar dadelijk te zeggen. ZiintPler, m. —4, — = domper; demper;
sourdine; einen Z. auffeten = intoomen.
b dm' 144 = dom, stom, suf.
— = domheid, sufheid.
Zamplerlittle, to. = stoomvaartlijn.
ZetzttlicOfeit,
H amm, m. —(e0, Ziimme = dam, dijk, hoofd, ZatuPf enettaer, m.; :fa4r3eun, f; giftliboot,
= stoom ll voortbrenger ; -vaartuig ; -trawler.
pier, kade; einer Sac* einen Z. entgegenf4en
een zaak in haar loop stuiten; einen tnieber bautpflijrutig = dampvormig.
auf ben Z. bringen = iem. er weer bovenop hel- ZeuttOr#ciptitg, tn. = stoomverwarming.
pen ; auf hem Z. fein = gezond, opgeruimd zijn. bantIrtia = dampig.
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bantplig = kortademig, aamborstig; (bon
43ferben) dampig.

baranfbin.
.pflicbtet
dat heb ik u te danken, of ik ben
u daarvoor zeer dankbaar.

ZamPflfaninter, Yu.; :fatten, m.; :feffel, nt. = II. bent (ate 43r4. mit Z a ti b) = dank zij;
stoomilkamer; -kast; -ketel.

ZamPrIfiapPe, ro.;
:frau, m.; :ntafriane,

m.; =haft, tn.;
= stoornifklep,
-zuiger; -kracht; -kraan; -machine.
Zantlenteffer, nt. = manometer, spankrachtmeter, elaterometer.
stoommolen.
Zant0fluitOte, .
= meelbollen (een luchZautOrnubeirt,
tig gebak).
m.; zrofir,
ZautOrl,felfe, m.;
= stoomlifluit, -ploeg; -pijp.
(zrii4re,
:CcijiffOrt;
ZatttleUrfilff, f.; =firiliffa4rt,
= stoomlischip (of: -boot);
gefeltfMaft,
-vaart; -bootmaatschappij.
doofpot.
ZiintOrtopf, m.
—, —en = demping, verdooZiint4rfunn,
ving, tempering, verzwakking.
ZautPflbentit, 1.; =town, nt.; zivairban=
ftait, zaetilinber, m. -= stoom klep ; -wagen
(of: locomotief); -wasscherij ; -cylinder.
m. = darrq spel; -schijf.
Zant'llfliiel, T.;
Zant'tier, f. = damhert.
grof
wild,
groot wild.
Zantlyttb,
ba'nac# (ob. bartacir) = daarna, na dat, daarop; naar dat, volgens dat, daarnaar; er
nicbt ber Mann b. = hij is er de man niet
naar; er fragt nicbt b. = hij geeft er niets
om; er fiebt gang b. cut = dat is net lets
voor hem; id) bin nicbt b. angetan, .To etiv.
u ertragett = ik ben er de man niet naar
(of niet in een stemming), zoo lets te verdragen; feijen Cie b. = let er eens op! e
War aucb b. = het was er ook naar.
= Danae (Argivische koningsZaltae,
dochter, moeder van Perseus).
Zainaergefdynf, f. = Danaergeschenk, gevaarlijk geschenk.
Zanalben, V. = DanaIden. (50 dochters van
koning Danaos).
ob. .. bier =
Zan'bti (spr.: dendi),
dandy, fat.
Zane, m. —n, —n = Deen.
bawl:nit = daarneven, daarnaast; daarbij,
daarnevens, daarbenevens; er ift gala b. =
mis raden.
is buiten westen, mis; b. raten
Danebrog, Deensche vlag;
Za'nebrog, m.
een ridderorde (Zanebrogorbert).
Zii'itentarf, T. r Denemarken.
banieben = daar beneden.
banie'ber = terneer, se(d)er.
neerbuigen,
banie'berbeugen, fcbiu. (b.)
neerdrukken.
banie'bertiegen, ft. (b.) = neerliggen, ziek
neerliggen; kwijnen.
Za'niet, m. = Daniel.
baintfcti = Deensch.
danizeeren, verdeenbanifie'rett, 1Mtn. (b.)
schen.
I. Zattf, m. --(e)=-, dank, dankzegging, dankbaarheid; einem Z. Iagen, bieten Z. fagen, zie
ook banfiag en; einem Teinett Z. flit eau.
abftatten = iem. voor lets dank zeggen; grden
(ob bieten) Z. ! = dank u wel ! Ova fei Z.! =
God (zij) dank ! taujenb Z.! duizend maal
bedankt ! einem etru. 24t Z. macben= iem. jets
naar den zjn doen; icb meif3 bir Z. bafiir
ik dank u er voor , ik ben u er voor verplicht;
icb tneif3 lbir beffen) feinen Z. = ik zeg
er je geen dankje voor of ik neem het niet
in dank op; icb Sin ,Ibttett bafiir 1u Z. ber.

=

b. feinem guten QBitten = dank zij zijn goeden wil.
bant'ber = dankbaar, erkentehjk (einem ob.
gegen eitten) fitr ettn.
= dankbaarheid.
Zattrtiartrit,
dankbaar.
bent s barlicf)
Zattillevigung, : begennung, to. = dankbetuiging.
Zent'brief, nt. = bedankbrief.
battlett, fctn-o. (f).) (einem) bedanken; bade
jcb5n! febr! = dank u wel, (zeer)!; er bantte
mir nicbt = hij groette mij niet weerom;ba
haute icb ibut = dat heb ik hem te danken ; icb
moet er niets van hebben.
baste
ban'tertivert = dankenswaard, dank waard.
bant'erfilitt van dankbaarheid vol of doordrongen.
Zantlfeier, tn.; qiebet, I.; f., =Woe,
1., U. d. = dank lIplechtigheid (of: -dienst);
-gebed; -lied; -offer e. d.
bartrfagett, fcbm. (b.) = dank zeggen.
baurbergeffen = ondankbaar.
bairn = tuen, daarop, vervolgens, dan; dan,
in dat geval; b. unb mann = nu en dan.
ban'nett, bun: = daar vandaan, weg, heen.
I. Zateice, m. = Dante.
II. Zan'te, to. —n = speelpenning.
ban'tifri), bantee' = van, naar Dante.
Danzig.
Zan'34g, j.
tippelen, trippelen].
jcbtn. (b.)
Baran' (ob. bar'att, bran) daaraan, eraan,
aan dat; uafje b, = op het punt; 6 ift itict)0
b. --,- er is niets van aan of: er is niets aan;
jest bin iti) b.
nu is het ndjn beurt; men
icb recbt b. bin
als ik het -wel heb; id) roeif3
nic0t, tole ict) mit Om b. bin = ik weet niet,
hoe of ik het met hem heb; inct tiegt b.
war is daaraan gelegen; eP liegt mir biet b.=
er is mij veel aan gelegen; er ift moltb. =
hij is good af; tuft Waren abet ob. fcbtinun b. =
wij waren er slecht aan toe; b. glauben
fen = er aan moeten gelooven; brauf unb b.
fein op het punt zijn; att6 mad brauf (ob.
brum) unb b. ballot = alles wat er bij hoort,
met den heeler aankleve.
b(e)ran'aeben, ft. (b.) er aan geven, opgeven,
b(a)ratege4(e)t, unr. (1.) aan den gang
gaan, beginnen.
aan de beurt
b(a)ran'tontraert, ft. (i.)
komen.
b(a)rarentatten fir4, fcbtn. (b.) aan den gang
gaan.
b(a)rattletien, Tapp . (b.) = op het spel zetten ;
inspannen.
baraur (oh. bart auf, brauf) = daarop, er
op, op dat; daarop, daarna, vervolgens, toen,
het hangt er van af;
nu;
forrout b. an
b. Ton eb nicbt anfommen daaraan zal het
niet liggen; bar'auf molts' icb binau = daar
wilde ik maar op komen; b. nub bran jein =
op het punt zijn; icb bate Wet b. daar ben
ik erg op gesteld; idj gebe bid b. = ik hecht
er veel aan.
handgeld, voorb(a)raurgeben, ft.
schot geven.
b(a)raurnet)(e)n, unr. (T.) = opgaan, heengaan, verloren gaan, uitgegeven worden; biet
b. lajjen = veel geld uitgeven, groote verteringen maken.
Z(a)raurgetb, = voorsehot, handgeld.
daar (waag ik het) op.
ber'enft)in (wage icb
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b(a)rauffittagen, ft. ((j.) = er op leggen,
hooger rekenen.
= opcenten.
Zaraurfrfgagitcuer,
barat0' (ob. bar'an, brant4) = daaruit, er
uit, uit dat; bar'att Mirb nicbt?, = daar komt
niets van; id) made mir nic)t b. = ik geef
er niet om, het kan me niet schelen,ikmaak
er mij niet ongerust over.
barliett, fcbtv (1.) gebrek lij den, nood lijden ;
[mit (den.: derven].
baribieten, ft. (b.) = aanbieden, opleveren;
fid)
zich aanbieden, zich voordoen.
bar'brittgen, unr. (tj.) = brengen, aanbieden,
offeren, bewijzen.
Straat der DardaZarbattatenftra4c, tn.
nellen.
barcin' (ob, bar'cin, brein) = daarin, er in,
in dat; fiab b. finben = zich er in schikken.
b(a)reinfalicit, ft. (f.) er in vallen; (fig.)
er in loopen.
b(a)rcin'acbcn, ft. (fj.) = op den koop toegeven; fief) b. = zich er in schikken.
b(a)reitt'bauett, ft. (tj.) = er op in slaan of
hakken.
b(a)reittlegen fieb, fcbto. (fj.) tusschenbeide
komen, 'm raken (bij 't eten).
fcbtb. (fj.) =
b(a)rdn'incitnen, :ntifeben
zich er in mengen, zich er mee bemoeien.
b(a)reitt'rebett, Irbil). (b.) = er tusschen praten, in de rede vallen, meepraten.
b(a)rcittlebauen, fcbro. (b.) = kijken.
tqa)reitt'fcigagen, ft. (ti.) = er op in slaan.
barin' (ob. bar'in, brie) = daarin, er in, in
dat; binnen ; mit b. begriffen = er in begrepen.
barin'tten = daarin; binnen.
barlegett, fcbto.(b.)= blootleggen, aantoonen,
verklaren, uiteenzetten.
Zarleben, Zari tcbtt, f. = leening, uitgeleend geld.
voorschotkas.
Zarlebnaaffe,
barleiben, ft. (tj.) = leenen, voorschieten.
Zariciber, m. = leener (die aan iem.leent).
darm.
Zdrate
Zarin, m.
z fiftet, in . ;
f.; :entAiinbung,
Zarnf
= darmulbeen; -ontsteking;
:taunt, m. u.
-fistel; -kanaal e. d.
Zarm'airbt, = kramp in de ingewanden.
Zarnt'faitc, = snaar van een darm gemaakt.

Zarntlierfei1tle4ung, Zarnt'tterfoOtingung,
in. = darmkronkel.
Zarnt'Alvang, m. = verstopping.
barnatt', zie banacb.
barne'bett, zie baneben.
barnie'ber, zie banieber.

barob', zie barilber.
mouteest, moutstoof,
—n
Zar're,
droogoven; het drogen, stoven; uittering,
tering; pip, huidziekte (bij vogels).
bar'reieben, fcbtn. (tj.) = aan-, toereiken.
drogen, eesten.
barren, fcbin. (b.)
Zarr'fieber, = teringkoorts, hectische koorts.
Zarr'ba0, = drooghuis.
= droogoven, eest.
Zareofen,
= tering.
Zarr'quebt,
bar'itctibar = vertoonbaar, voor te stellen;
speelbaar.
baritaten, i' d) (b.) = [plaatsen, vaarzetten];
nauwkeurig voorstellen, verheelden, afbeelden,
vertegenwoordigen; (eine Norte) spelen; (einen
Stoff) prepareeren: beschrijven; b a r ftetl e n b e
lleometrie = beschrijvende meetkunde;
b. = zich vertoonen; opkomen bij (bon (fie'
banfen); duidelijk zijn.

batieren.

Zar'itettung, nauwkeurige voorstelling,
uitbeelding; creatie; uiteenzetting; beschrijving; opvoering.

Zar'fteffunOart, to. = manier van voorstelling.

Zar'itelfuntOgabc,

= voorstellingsgave,

talent van uitbeelding.

Zar'itclittn0funft,

= voorstellings-, uit-

beeldingskunst.
Zar'ftelfuntrgueife, zie :art.
baeftrerien, fcbru. (b.) = toesteken, reiken.
bar'tun, unr. (n.) aantoonen (mit Oeifpiefen),
duidelijk maker), uitleggen.
baril i ber (ob. barliber, brietter) = daarover,
er over, over dat; daarenboven, daarboven,
er boven; onderwijl, ondertusschen; id) bin b.
binmeg = ik ben er over heen; ik weet, wat
mij te doen staat: gebt aft0 brunter unb
br. = alles gaat ondersteboven, loopt in de
war; mit inerben b. fterben = wij zullen wet
eer dood zijn; er ift b. = hij is aan 't werk,
er mee bezig; ficb b. macben = er aan gaan,
er mee aan het werk gaan.
barunt' (ob. bar'unt, brunt) = daarom, erom,
om dat; daarom, deswegen, om die reden;
art0 tua& brum unb bran ift = de aankleef
van dien, alles wat er bij behoort; feten Sic
b. nicbt 110044 = wees daarover niet bezorgd;
banbett fid) b. =-- 't is er om te doen, 't is
zaak; bt Babe biet b. = ik gaf er wat voor;
er melt b. = hij weet er van; 6 fei b. =
't zij zoo! er bat mfdj b. gebracbt = hij heeft
het mij doen verliezen, hij heeft er mij van
beroofd; icb bin b. gerommen ik heb 't verloren, ben 't kwijt.

barun'ter (ob. bar'unter, brun'ter) = ,daaronder, er onder, onder dat; er onder, er bij;
daar beneden, minder; b. ftectt etin. = daar
steekt wat in of achter; c gebt affe br nub
brilber = alles gaat 't onderste boven; e ift
rein Unterfcbieb b. = er is geen onderscheid
b. nicbt laffen = ik kan
tusschen; icb rann
hij
't niet minder doen; er tut a nicbt b.
doet 't niet minder (ook fig.).
fbarly eifen, ft. (b.) = barbietend
ibars iverfen = bintberfend
ZartvintWutu, In. — = Darwinisme.
Zarittittiff m. —en, —en = Darwinist.
Darwinistisch.
bartoiniltifeb
[bar'Oblen, fcbtn. (b.) = voortellen, toetellen.]
barp', zie b eta u.
bet = iticbticbe gorm bon bet.
unr. (f.) = bestaan, er zijn.
I.
II. Zajeln, I . = het bestaan, aanwezig
zijn, aanzijn, tegenwoordigheid; ber nampf
um Z. = de strijd om het bestaan.
daar, aldaar, er: [alwaar].
bafeibir
bazelen.
baleitt, WI). (b.)
zie bortig.
ba'fitlen, ft. (b.) = zitten, daar neerzitten.
facbticbe gorm bon berienig e.
bflOettige
lei benn b. =
bet-4 = dat; opdat; zoodat;
tenzij; b. bu
ja nicbt tuft = doe 't toch
niet of: pas op, als je 't doet.
baOctli(ta)e = fiicblicbe gorm bon b erZaffeifliege, tn. = horzel.
Eietb(ig)e.
balteb(c)n, unr. (b.) = staan, daar staan ;
ftebt er gana anber ba = nu staat hij er heel
anders voor.
43f. = data, gegevens, feiten;
Zala,
datums.

batie'ren, fcbtr. (b.) = dateeren; flit) b. =
dateeren.
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nt. —(e)&, —e = datief, 3de naamval.
Zalibobjeft, T. = datiefobject, meewerkend
voorworp.
b eft° = dato; a b. = van heden, na dato;
de b. = onder dagteekening van; bid b. =
tot heden; bref tonal b. = drie maandenna
dato.
Zalotnec0fet, m. = datowissel.
—n = dadel.
Zaftet,
Zartelbaunt, nt. = dadelboom, dadel.
u.
1.; :Patine,
ZartellIfern, m.;
dadelllpit; -olie; -palm e. d.
Zat'ter40, zie Zattericb.
= datum, dagZa'fittit, f. —?,, —ten
teekening; blelcbe& Z.? = den hoeveelsten?
Z. b6 43oftfteminB = datum postmerk.
Zaturin', 1. —(e)& = daturine.
—n = duig.
Zan'tie,
Zaus ben0o13, f. = duighout, wagenschot.
banmt, zie b e ucb t.
[bau'en, zie herb attend
Zan' er, — = duur, duurzaamheid; auf
bie Z. = op den duur; bon tanner Z. = van
langen duur.
Zau'erapfet, m. = winterappel.
bau'er0aft = duurzaam.
= duurzaamheid, beZau'er0aftigfeit,
stendigheid, soliditeit.
Zau'erlauf, inarfd), m. = wedloop wie het
't langst volhoudt, volhardingswedstrijd.
I. ban'ern, fcbm. (b.) = medelijden inboezemen ;
bu bauerft micb = ik heb medelijden met je,
ik beklaag je; bie Vitbe bauert micb = ik beklaag de moeite.
duren ; [uit-, volhouII. bau'ern, fcbib. (b.)
het duurt mij
den] ;
bauert mir au Lange
to lang.
bau'ernb = duurzaam, blijvend.
au'eroOft, f. = winterooft.
= overblijvende plant.
Zau'erptian3e,
Zau'errebe, tn. = urenlange redevoering.
duimpje.
—
Ziinnfiten, f.
— = duim; einem ben Z.
Zau'uten, m.
batten iemand beschermen, voorthelpen,
zedelijk steunen ; einem ben Z. auf?, 9,luge
fetien (britcren, batten) = iem. streng behandelen, onder den duim houden, kort houden;
ben Z. rilbren = betalen.
Zan'inen00enger, m.; :bter0, T.; :breite, to. =
duimilbuiger (een spier); -kruid; -breedte.
bau'ntenbict = duimdik.
= castagnette.
Zaulnentlapper,
Zaulnenteber, 1., :ring, m. = duimstuk,
duimring, duimeling.
Zaulnenfitrautien, 13f. = duimschroeven;
einem Z. an., auffeten, antegen = iem. duimschroeven aandoen.
m. (e), —e = duimeling, duimpje;
Klein Duimpje, klein kereltje.
Zauncont' (spr.: dorna"): a la Z. = a la
Daumont.
= donsveder; Zaun en,
—,
Zau'ne,
= dons.
Zatt'nenbett, f. = donzen bed.
= dauphin.
ZaulAin' (spr.: d oier0, m.
5attP0ittg ' (spr.: do..), bie = Dauphine.
—e
u.
Zaufer
=
twee
oogen
5ai0, f.
(dobbelspel); aas; ber Z.! = de drommel! er
een bans.
ift ein Z.
= Davidsharp.
Za'bilWiarfe,
davids (op
Za140 (spr.: deevits),
schepen).
daarvan, er van, van
babon' (ob. balion)

Zebouitd.

dat; weg; toad babe icb b.? = wat heb ik er
aan? wat geeft mij dat?
babon'bteiben, ft. (f.) = (er) af blijven.
bation'etten, 40m. (f.) = wegsnellen.
babon'fa0ren, ft. (f.) = wegrijden, wegvaren.
babon'filegen, ft. (f.) = wegvliegen.
babon'geb(e)tt, unr. (f.) = weggaan.
babon'tonfinen, ft. (f.) = er af komen; mit
einem blauen 2uge b. = er nogal goed af komen;
mit bem btofen Scbrecren b. = met den schrik
vrijkomen.
babon'taufen, ft. (f.) = wegloopen, op den
loop gaan; einem b. = van iem. wegloopen.
fief) babotentar0en, (b.) = wegloopen,
ontsnappen.
(ben Sieg) behalen;
babon'tragen, ft. (b.)
(eine Stratabeit) oploopen, opdoen.
babon'3le0ett, ft. (f.) = wegtrekken, heengaan.
babor' (ob. beebor) = daarvoor, er voor, voor
dat; icb babe einen Vibfcbeu b. = ik heb er
een afschuw van, hekel aan; b. bebitte ut-0
God beware ons daarvoor!
Ova
batui'ber = daar tegen, er tegen, tegen dat;
id) babe nicb0 b. = ik heb er niets tegen;
bafitr unb b. er voor en er tegen; er fette
ficb b. = hij verzette zich er tegen.
bap' (ob. b a'p) = daartoe, er toe, tot dat;
daarvoor, er voor; daarbij, er bij, bovendien;
ba'esu bin lob nicbt bier = daarvoor ben ik niet
hier; bt bin nicbt ber Mann b. bier au ertra.
gen = ik ben er de man niet naar...; tuct
fagen Sic b.? = wat zegt U er van? tote
footmen Ste b.? = hoe kom je er bij ? Oeefftear
mit kartoffetn, unb mad bba,u ? = en wat er bij ?
bamfgeben, ft. (b.) = bijdragen, er bij geven.
bap'ge0iiren, fcbtb. (b.) = er bij behooren.
er bij behoorend.
ba3u'ne0iirig
baplontinen, ft. (f.) = er bij, er toe komen.
bap'tegen, 401-o. (00 = er bij doen, leggen.
ba'pntat = toenmaals; %Imo b. = in 't jaar
nul; bon Knno b. = van 't jaar nul.
baplun, unr. (b.) = er bij doen.
daartusschen, er tusschen,
bap:4'40m
tusschen die; tusschenbeide.
bapAle0enfa0ren, ft. kf.) : einem b. = iem.
ruw, scherp in de rede vallen.
baptilMenfoninten, ft. (f.) = er tusschen
komen; tusschenbeide komen.
Za3turfc0entunft, tu. = tusschenkomst.
bapulfdyntiegenb = tusschenliggend.
baatnildoenrebett, fcbtb. (b.) = er tusschen in
praten, meepraten.
bapvi'40enfc0Ingen tick ft. (b.) = tusschen
beide komen.
ba3iul'40entreten, ft. (f.) = tusschen beide
komen.
b. Z. = burcb Etoten: expresse bestelling.
dbt. = debet of debent; hij is of zip zijn
schuldig.
d. d. = de dato : onder dagteekening van.
ebitor.
Zeb., zie
tosser.
—e
Zebarbeue, m.
Zebafte, tr. —n = debat, discussie; our
Z. ftelIen = in bespreking, in discussie hrengen.
bebattie'ren, fcbtb. (b.) = debatteeren.
= debet; in bad Z. bringen
Ze'bet, f.
= in (op) 't debet brengen.
debetzijde.
Zelletfeite,
Zebit', m. —(e) = debiet.
bebitie'ren, fc0M. (b.) = debiteeren; verkoopen.
Zebitor, tn. —?,, ...to'ren = debiteur.
Zetiito'renbuci), f. = debiteureboek.
= debouchè.
eboulte, f.

beboudjieren.
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bOttbar.

decreseen'do decrescendo.
bebottrbie'ren (spr.: deboesj ..), Wro. (f.)
deboucheeren.
Zecu'rie 2c., zie Zefurie 2c.
(spr.: ddbu), m. u. 1. -4, -4 debuut. Zebifation', tv. —, —en = dedicatie; opdracht.
Zebiitant', m. —en, -en = debutant.
bc1)13-te'rett, fcbtn. (lj.) = opdragen.
fcbm. (b.)
debuteeren.
Zebtation'„ in. -, —en = deductie, afleidend
dec. = Zefort.
bewijs.
Zecabetfcc (spr.: ddkadds), zie Zefaben a.
bebtmierett, fcbtu. (lj.) = afleiden.
Zei ccut 2c., zie Zeae nt 2c.
Weft' = defect, beschadigd, niet compleet,
Zecen`nittin, zie Zeaennium.
gebrekkig.
becenr, zie be6ent.
Zefeir, m. -(e)&, —e = deficit, ontbrekende;
Zecentratifation', zie Zeaentrafifation.
Z. ob. Zefeitliogen, m. = los, overtollig vel
Zeeetq f zie e6en
(eine& Q3ucbtverfe&).
zie Zeaern...
Zecern
befettitl ' , zie befeft.
ZeManat' 1), f. —(e)&, —e = dekenschap; kerspel. Zefenfiote,
-, —en = defensie, verdediging.
—, -en = decanie; gebied van ZefettfiontYfricg, m. = verdedigingsoorlog.
Zeitanci' 1),
een deken.
Zefettfionninie, tn. - defensielun.
Zerfiant' 1 ), m. —en, --en = deken.
betenfib' = defensief, verdedigend.
—n = de- Zefenfiteatitait3, in. = verdedigend verbond.
Zerfiar i fic (spr.: ddsjarzje),
charge, ontheffing.
Zefenfilic, Iv.= verdediging; in her Z.bleiben
— = tiental, tien stuks.
u. f.
Zerficr,
= alleen verdedigenderwijs to werk gaan.
beitiffrie'rett (spr.:
fcbtn. (b.) — Zeteit'for, trt. --&, ..o'rett
verdediger.
ontcijferen.
beferieren, Tcbt-o. (b.) defereeren; einem ben
—n = kleine bijl.
ZetiOel, h.
iem. den eed opleggen, iem. op een
zie
e a i...
eed vorderen.
Zed, f. —(e)&, —e = dek, verdek; imperiale. Zeftie, Zefifee, f.
= pas, engte.
Zectl batten, m., :bett, T.; 'Watt, f. = de k ll- befitie'rett, fcbm. (0.) = defileeren.
balk; -bed; -blad (of schutblad aan planten). befittie'rett, fcblv. (lj.)
definieeren, bepalen,
Zeete, iv. -, = deken, dekkleed; dek;
omschrijven.
zoldering, plafond; dak; mit einem unter einer
definitie.
Z. fteden, jpiefert = het met elkaar eens zijn, befinitilY = definitief, bepaald, vaststaand,
onder een deken liggen; ficlj uactj her Z. ftreden
voor goed.
de tering naar de nering zetten; bie Z. fief Zeft3it, f.
= deficit, te-kort.
—e
mir bon ben Kugen = de blinddoek viel mij Zettoration',
-, -en = defloratie, ontvan de oogen; unter her Z. = in 't geheim.
eering.
Zeefet, m. --&, - = deksel, lid; dop (ook Zefortitativit', iv. -, -en = deformatie, misvoor hoed); hoed (voor: „klabak"); omslag
vorming.
(eine& Oucbe&), band; dekseltje (her hoof e); Zeformitiit', iv. -, -en = deformiteit, wantimpaan (beim Oucbbrucfer).
staltigheid.
m.;
f. ; :tort, m. = Zefraubauf, m. -en, —en = bedrieger;
beker met deksel; glas m. d.; mand m. d.
smokkelaar.
becleitt, fd)ru. (b.) = van een deksel voorzien; Zefraubation',
-, —en = bedrog; smokdoppen; einen b. = iem. doorhalen.
kelarij.
bcclett, fcbtt). (b.) = dekken (ben Zifcb, fur bcfraublei ren„ fcru. (lj.) = smokkelen; ver12 $erfonen, ein lager, ZruPben, hie Stoften,
duisteren.
eitt Zefiait, driest Scbaben; gegen ettuaigen [beftig = stevig, degelijk].
2erfuft; mit einem Zacb, mit Scbiefer u. a.);
Zei gen, —d, - degen, rapier; held,
einen ldebarf b. = (hand.) in een behoefte
krijgsheld ; ficb auf Z. fcbtagen = met den degen
voorzien; e& ift gebecft = de tafel is gedekt;
duelleeren.
fitt) b. zich dekken; zich verzekeren (gegen Zenettioatth, 1. = degenriem.
etba.); elkander (be)dekken, geheel gelijk
-, -en = degeneratie;
Zegencration',
Zcclettgentiiibc, 1.
plafondschildering.
ontaarding.
beci tent)ort) = tot aan het plafond.
begettcrici rcit, fcbtv. (f.) = degenereeren; ontZeactutta$Ver, m. - dekenfabrikant; matteaarden.
vlechter.
Zef tlettfrifeb, m. = zwaardvisch.
= plafondlschil- Zegenflaciy,
Zeclettlimater, tn.; =ftild,
= plat van den degen.
der; -stuk.
Zei geitoefaig, f. = gevest.
^ Bakker, leidekker.
Zecifer, nt. -d, Ze'Rettactiettf, 1. = degenriem.
= dekkleur.
Zerrfarbe,
tv.;
=Web, III. ;
ellen II Ariff,
Zettfeber, iv. = dekveder (van ooren, vleugel
=Motif, m.; :-.1opbet, tv. it. a. = degenii gevest ;
en staart).
-houw; -kling; -knop; -koppel e. d.
ZectifirniO, m. = vernis.
begotttant' (spr.: deg koetd)
degoutant,
Zecti gartn, wt. = gedekte gang.
walgelijk.
dekglaasje.
Zerrgliiinijen, 1.
degk
dekgoed (fiir Zedblatt).
ren
(spr.:
oe..),
fcbiv.
(b.) = deZecti gut, T.
bcgontlei
gouteeren; walging wekken, tegenstaan.
Zerrittantet, m. = dekmantel, voorwendsel,
doekje voor 't bloeden.
ZegraDation', to. —, -en = degradatie, ver!aging in rang.
Zectf ttantc, m. = schuilnaam.
dekking, bedekking, bearable'ren, fcbtn. (b.) = degradeeren.
Zeclung, to. -, —en
zekerheid, veiligheid.
egr abie' rung, tn. — = degradeering.
bctjn'bar = rekbaar, uitzetbaar, elastisch.
Zeco'runt, zie Zeforum.
1)

ir4 als icb=taut.

Zebnbarfeit.
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Zetift.

Zebn'barfett,

— = rekbaarheid, uitzet- befabenr = dekadent.
Zerceben6', tn. — = dekadentie, verval.
befa'bifc4 = decadisch, tiendeelig.
lengen; (feine Vorte) uitrekken, sleepend CZ. efae'ber,
— = decaeder, tienvlak.
spreken; fic4 b. = zich uitrekken, zich rekken;
graman, ; =liter, f. = decallgram;

7,baarheid, elasticiteit.

betrnen, fcbtu. (b.) rekken, uitrekken; verzich verlengen, (zich) uitzetten, grooter worden; Lang duren.

Ze4'nung, to. —, --en = rekking, uitzetting,

-liter.

ZefatrierliaPier, 1. = dekalkeerpapier.
Zeialotr, m. —(e)& = decaloog, de tien ge-

ZeffnunOaebten, f.

verlenging.
verlengingsteeken,
circumflex.
Zet, m.
—e u. --& = Dey (van Algiers).
—(e)&, —e = dijk, dam, wal; hoop,
Zeid),
stapel (turf).
Zeich'ac4t, tn. ---, toezicht op de dijken; dijktoezicht; dijkverordening;
ZetiVaint, f. = dijkbestuur, heemraadschap.

Zeralneron, 1.
Decamerone.
Zelauteter, f.
decameter.
Zeran', zie Zecbant.
Zeranar, zie e cb a n a t.
Zefan'bria, ht. — = tienhelmigen.
Zelafter u. Zerafter', 1. = decastére.
berantie'ren, f
(b.) = decanteeren, afgieten,

Zeic4'11 arbeiter, m.; zbefc4auer, m.;

befatie'ren, 1Mtn. (b.) = decatireeren; (bag

m. = dijk 11 werker ; -schouwer ; -breuk.
ZeiObanun, tn. hoofd, havendam.
beis ciien, fcbto. (b.) = een dijk leggen.
Zei'Mer, m.
— = dijkwerker.
ZertterfarT), f. = dijkwezen.
Zeirlygetb, f. = dijkbelasting.
ZeieffnefriOnor(e)ner, m. = beèedigd dijkmeester, heemraad.
Zeicirgraber, m. = dijkwerker.
Zeicirgraf, Zeie4'grafe, m. —n, —n=dijkgraaf.
Zeirblierr, m. = eigenaar van een dijk.
Zeiriffrone, tn.
kruin van den dijk.
beictrOfticljtig = dijkplichtig.
ZeiOrat, m. = raadsheer in het dijkbestuur,
heemraad.
Zeicrlicer0t, fi.; 4c4au, tn.; 4M1113e, In.;
=Wit tn. = dijklirecht; -schouw; -schout;
-wachter.
Zeirblei,
—n
dissel, disselboom;
kleine bijl.
Zeicfrfetarm, m. = disseltang.
Zeiciffeigabet, in. = lemoen.
Zeictrfelliaten, m. = disselhaak.
be .trOlefit, fcbto. (b.) = bedisselen, inpikken.
Zeiciffetlinagel, m.; :Pferb, f. = dissellnagel; -paard.
Zeicirfel ftange, to.; :wagers, m. = disse111tang (ook: -boom); -wagen.
Zeirblifer, f. = dijkoever.
Zeirtlboat, m. = heemraad.
Zeici9luen, m. = weg langs den dijk.
Zeit:000m, = dijkwezen, dijkbestuur.
bein ($ron. I:toff.)
jouw, uw; van jou, van
u; bet& Zeine= het jouwe, uwe; bie Zeinen=
de jouwen, de uwen; ba& Vein unb Zan =
het mijn en dijn; bein (Glen. be& iron. perf.) =
van jou, van u, uwer.
beineWeilf)en = uwsgelijke.
bernetlydben, :town, um bei'nettniffen
= jouwentwege, uwentwege, jouwenthalve,
uwenthalve, om uwentwille, terwille van jou,
van u; om jou, om u.
befnige (ber, Me, bad) = (de, het) jduwe, (de
het) uwe; tue ba& Z. doe het jouwe, het
uwe; mein loud) nub bct& b. = mijn boek en
—(e)&, — e = deining. ['t jouwe.
Zeit4Intts:4, nt. — = deisme.
Zeiff, m. —en, —en — deist.
deistisch.
berftifft
—
Zei'get, m.
duvel.
(spr.:
deezjeunee), 1.
Zejettnee
=
dejeuner.
beieunie'ren, fcbin. (b.) = dejeuneeren.
Zefa'be, to. —, —n = decade, tiental (in
't bijz.: dagetiental).

boden.

klaren.
Zucb) ontglanzen, krimpen.
Dekan.
f.
eftamation', tn. —, —en = declamatie.
Zettantai tor, m. —b, ..to'ren = declamator.
bettantie'ren, fcbtn. (fj.) = declameeren.
Zettarationi, tn. —, —en = declaratie, verkiaring, aangifte.
befiarie'ren, fcbin. (ti.) = declareeren, aangeven ; beriarierter Vert = aangegeven waarde.
Zeftination ' , tn. —, —en = declinatie, verbuiging; afwijking (ber Vagnetnabet).
beftinieri bar = declineerbaar, buigbaar.
Zeftinier'barteit, tn. — = buigbaarheid.
beffinie'ren, fcbtn. (b.) = declineeren, verbuigen; afwijken.
Zeroft, f. —(e)&, —e = decoctum, afkooksel,
aftreksel.
beroffetie'ren, Tc4i-n. (b.) = decolleteeren.
Zan', nt. —(e)& = decor.
Zeforation',
—, —en = decorate, versiering, (ridder)orde.
f. decoraZeforationCinater, m. ;
tiellschilder (decorateur); -stuk (effektstuk).
decoratief.
beforatib'
beforte'ren, fcbtn. (b.) = decoreeren, versieren.
Zetorr, m. —(e)&, —e = dekort, korting,
rabat.
befortie'ren, fcbtn. (b.) = korten, aftrekken.
Zeio'runt, — = decorum, fatsoen; ba& Z.
tnabren = 't decorum in acht nemen, bewaren.
f. —(e)&, —e = decreet, besluit.
Zerretale, f.
.. ten = dekretale, pauselijk besluit.
decreteeren.
beirette'ren, fcbtn. (b.)
—, —n = decurie: rot van tien
Zefu'rie,
mannen.
Zeiu'rio, m. —4 u. —nen, —nen
decurio:
aanvoerder van tien.

Zelegation', tn. —, —en = delegate.
befenie'ren, febro. (fj.) = delegeeren; afvaardigen; overdragen.

Zetrter act O ence = Delftsch aardewerk, Delftsche fayence.

Zetiberationi, tn. —, —en = deliberatie.
betiberatib' = overwegend, beraadslagend ;
advizeerend.

beliberie'ren, febtn. (b.) = delibereeren, beraadslagen.

betietiiC zie
betifat' = delikaat, lekker; lastig.
—n = delikatesse, lekZetilateffe, tn.
kernij; fijngevoeligheid.

Zelitaterfen4anbtung,
winkel.
Zetift', T. —(e)&,

= dehkatesse-

delict, vergrijp, misdaad.

Zefinquent.
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Zetincittent', tn. —en, —en =- delinquent,
misdadiger.

Zeti'riunt, f. —4, .. rien = delirium, waanzin; Z. tremenl = delirium tremens.
bcti3iiW = delicieus, heerlijk, kostelijk.
= delcredere, commisZetfre'bere,
sionairsgarantie; Z. (fiir einen) fteben
borg
blijven.
delcredereZettre'bereProbifion', tn.
provizie.
= kuil, inzinking].
—,
Mate,
Zelphin', in. —(e)?), —e = dolfijn.
Delphisch.
berpfiifit
= delta.
Zata, I.
been = Zatib Sing. bon b e r unb b a
Zonation', m. —en, —en = demagoog, y olksleider.
= demagogevervolging.
Zemano'aettOetw,
Zentagogie, tn. — = demagogic.
betnago'aifel) = demagogisch: bemagogifcbe
Umtriebe = revolutionaire woelingen.
–e, zie
Zetnant (ook: Zentant'), m.
Ziam ant.
Zentarrationninie, to. = demarcatielijn,
grenslijn.
demaskeeren, ontbentanie'rett, ictv. (b.)
maskeren.
=:dementi,
Zententi' (spr.: ..md..), 1.
logenstraffing.
dementeeren.
bententle'ren, fobiu. (h.)
beneentfprecbenb = dienovereenkomstig,
daaraan beantwoordend.
bem'cientiff; = dienovereenkomstig, diensvolgens, dies, zoodoende.
— = demimonde.
Zentintons be,
Zentiffion', tn. — : feine Z. genen = zijn ontslag nemen, zijn ambt neerleggen.
Zentiurg', m. —en u. —(e), —en = wereldziel, -schepper.
bentinten, fcbin. (b.) = brassen, slempen.
bentItart) = diensvolgens, dus, bijgevolg,
derhalve.
bent'itiiitft = binnenkort, eerstdaags; daarna.
bemobilitte'ren, fcbtu. (b.) = demobilizeeren,
of denken.
Zentofrat', m. —en, —en = demokraat.
Zetnaratie (spr.: ... tie), M. —n
demokratie.
demokratisch.
bemotralifrii
Zentatricf, m. = Democritus, (die om alles
lacht).
bentatie'ren, fcbto. (b.) = afbreken, slechten,
demolieeren.
— en ; Zetnolition', ro.
Zentolierung, tn.
–, –en = af breking, slechting, demolitie.
bentonetifie'ren, fcbin. (b.) = demonetizeeren:
(munten) aan den omloop onttrekken.
Zentonftration', tn. —, —en = demonstratie,
bewijsvoering; (machts)vertoon.
bentonftratitf = demonstratief, aan- of bewijzend; duidelijk.
ba aanwijzend
Zentonftratitqunt), 1.
voornaamwoord, demonstrativum.
bentottfitrie'ren, fcbtv. (b.) = demonstreeren.
bentontie'ren, fcbM. (b.) = demonteeren.
- = demoralizatie, verZentoralifations,
slappine.
beinoralifie'ren, fcbin. (b.) = demoralizeeren.
bent'unera(Ptet, bem'ungearf)tet = niettegenstaande (dat), des ondanks, in weerwil daarvan.
— = deemoed, ootmoed, nederigZentut,
heid.

be'ntiitio = deemoedig, ootmoedig, nederig.
be'miitigen, fcbto. (lj.) verootmoedigen, vernederen.

Zeinciitigung, tn. —, —en = deemoediging,
verootmoediging, vernedering.
= kruidje-roer-me-niet.
Ze'mutptiame,
belnutOpoit = ootmoedig.
dientengevolge.
bein'3ufottle
ben = %ff. Sing u. Zat. $fur. bon b e r.
Zenar', m. —(e)g , —e = denarius: een munt,
penning.

benaturafifier'en, fcbip . (b.) = denaturalizeeren: 't burgerrecht ontnemen.
bettaturie'ren, fcbin. (lj.) = denatureeren,
onmogelijk maken veer 't gebruik, onbruikbaar
maken.
Zenbrif, m. —en, —en dendriet, boomsteen
Z. cut:mufti-0', m. —en, —en = dendroliet
versteende boomstam.
— = dendrologie, boomZkeunnbdre ologie,
Zatib 4M. bon b e r (bem. iron.).
beinen
bett'nettt, fcbio. (b.) = slijpen, wetten, hameren
haren (de zeis scherp maken).
m. = haarspit.
Zelfgefflotb
= denkwijze.
Zettfrart,
bents bar = denkbaar.
agenda.
Zenf'burb, f.
benfen, unr. (f.) (ict) bacbte ; biicbte; gebacbt) =
denken; meenen, gelooven; van plan zijn;
ici) babe bin unb ber gebacbt = ik heb gedacht
en gedacht; icb biicbte gar! = wel zeker! och
kom! auf eft)). benfen = over jets denken,
jets in den zin hebben; Iroo benfen Cie bin? =
wat denk je wel? nicbt baron 611 benfen! =
(er is) geen denken aan! ber nenfcb benft, Gott
Ienft = de mensch wikt, God beschikt ; (tnie) ge,
bacbt, (f o) getan = zoo gedacht, zoo gedaan;
[mir benft = mij heugt]; WO b. = zich denken, zich voorstellen; bad batte id) mir nitt
gebacbt = dat had ik niet verwacht; icb benfe
mir nicb6 0;510 babei = ik denk daarbij aan
geen kwaad; benfen Cie fidj nun! stel u
eens voor! bat farm man ficb b.! = dat is te
begrijpen! of: dat kan men zich voorstellen!
— = denker.
Zen'rer, m.
benrfabia = in staat om te denken.
= denkvermogen.
Zent'fiifyieeit,
= vrijheid van denken, van
Zenffreitieit,
gedachte.
= denkkracht.
Zent'fraft,
= leer van het denken.
Zenilebre,
Zent'll mat, f.; =tniittie, iv.; =tante,
=
gedenk Il teeken ; - penning ; - zuil.
Zeur'llArift, in.; m.; =
gedenk II schrift ; -spreuk (of: kernspreuk);
-steen.
Zenrftiier, 1. = gedenkstuk, gedachtenis
souvenir.
= denkoefening.
Zenflibung,
Zen'tunOart, iv. = denkwijze.
Zettrberutiigen, f. = denkvermogen.
benfluiirbin = gedenkwaardig, heuglijk.
Zettilviirbigfeit, tn. —, —en = gedenkwaardigheid. heuglijkheid.
Zenneirlyn, f. = gedenkteeken.
Zenriett, iv. = gedenktijd, merkwaardige tijd.
ZenNettel, en. = memorandum; scherpe les,
afstraffing; einem einen Z. geben, anbangen =
iem. een les (of in 't alg. iets) geven, die
(of dat) hem heugen zal.
benn = want; dan, toch; dan, als; e fei benn,
bas = tenzij.
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bett'noM = nochtans, toch, evenwel.
bentar = dentaal, tand...
tee = tandletter, dentale.
Zenta ' fi4,
Zentiff, nt. — en, — en = dentist, tandarts.
Zentumiant', nt. —en, —en = denunciant,
aanbrenger, verklikker, aanklager.
benutt,lierett, fcbtn. (tj.) = denuncieeren.
Zepartetnent' (spr.: ..mal,
=
departPment.
—n u.
Zepenbance' (spr.: ddpadds),
dêpendance, bijgebouw.
--4
Zepenbena', —, —en ob. —fen = toebehooren.
depéche, telegram.
—n
ZePe'fify, m.
bcpcfriyie'ren, fcbin. (b.) = telegrafeeren,
depecheeren, depeche zenden.
Zetici fttcnbote, m. = telegrambesteller.
Zepo'nenti, 1. —, ..nettaien = deponens.
ZePoitent', m. —en, —en = deponent, wie
iets deponeert; getuige.
beOnnie'rett, fcbm. (b.) = deponeeren, getuigenis afleggen.
—, —en = deportatie, verZcOortation',
banning.
bePortie'ren, fcbin. (p.) = deporteeren, verbannen.
—e = depoZepojitar', Zetwittar', m.
zitair, beyvaarder van een depozitum.
depozitobank.
ZePoiltenbanf,
= gelden in depozito.
Zepoii i totgelber,
Zepoirtentaffe, tv. = depozitokas.
Ze4,1ofito'rinnt, 1. —4, ..rien = depot, bewaarplaats.
.. ten = depozitum: het
Zepolitunt, 1.
in bewaring gegevene.
bcpuffsbie'rett, fcbm. (b.) = depossedeeren,
uit het bezit zetten, ontzetten.
= depot,
Zepot' (spr.:
po), —f.
depozitum.
Zepot'batter, nt. = depozitohouder.
—, —en = depressie.
Zepreftiotf,
betiritnieren, fcbm. (b.) = deprimeeren, neerslaan, ontmoedigen.
ZcPutat, 1. —(e)4, —e = toekomend deel.
Zcputation', tn. —, —en = deputatie.
bcPutie'ren, fcbin. (b.) = deputeeren, afvaardigen.
ber, bie, bad = de, het; die, dat; degene,
diegene, hetgene, datgene.
berattaie'ren (spr.: ddrazji ..), fcbin. (b.) =
derangeeren.
borart = zoodanig, zoo, zoozeer.
ber'artia = zulk, dergelijk, zoodanig.
herb = stevig, krachtig, vast, flunk, ruw, hard,
plomp; eine berbe 2iige = een grove leugen;
ein berber Spat = een ruwe grap; einem b.
bie Taabrbeit fagen = iem. flinkweg, grof de
waarheid zeggen.
—, —en = stevigheid, degelijkZerblyit,
heid, kracht, ruwheid, lompheid.
bercinft' = eens, eenmaal (In de toekomst).
bercin'ftio = toekomstig, later.
be-y en, (den. bon hie = dier, haar, er, ervan;
wier, waarvan.
be'rentfAtben, be'renttnegen, urn be'rent:
om hunnentwille, om hun, om hen;
om wie.
be'rer, Oen. V.bon ber(i enig e) = dergenen,
van hen, van hun.
zie berentbarben
bei retbathen
ber'Reftatt = zoodanig.
beratcl'clien= dergelijk(e); zulk(e); als, zooals.
[ber'Oatben, zie be4balb].
—, —en = derivatie, afleidmg.
Zeribation',

Zeftifie.

—ha u. ..be(n) = afZeribatrb(unt), 1.
geleid woord.
ber'icninc, biejentac, bcWientas = degene,
diegene (het-, dat-), die, hij, zij, dat.
[ber'tei, zie bergleicben. ber'ntateinft, zie
b er e in f t. ber'ntalett =tegenwoordig, thans.
beentatia = tegenwoordig, hedendaagsch].
boelnaten = in die mate, zoozeer, zoodanig.
berntai tife4 = dermatisch, de huid betreffend.
— = huidleer.
Zerntatalogie',
[bev y = uw; zijn, haar. be'rotialben,
zie be4bal.b].
—n= deroute.
Zerout te (spr.: ddroete),
bericribc, biefetlic, baOcrbe = de-, die-,
het-, datzelfde; deze, die, dat; hij, zij, het.
berferbige zie berfetbe.
bertucir, beriverte(n) = onderwijl, ondertusschen, terwiji.
Zer s tuifti), m. —e4, —e = derwisch, Mohammedaansch bedelmonnik.
bert 3cit = thans, destijds.
berVitio = hedendaagsch, tegenwoordig,
toenmalig.
be = Oen. bon ber U. b a 4.
Des, f. — = des (muzieknoot) : d-mol.
beaboule'rett (spr.: ..woe..), fcbtn. (b.) =
desaoueeren, verloochenen.
54...`. cfcenbent' 2C., zie Zefaenbent.
Zeferteur', m. —4, —e = dezerteur.
befertie'ren, 1Mtv. (tj.) = dezerteeren.
—, —en = dezertie.
Zefertion',
be'fattO, = in dit geval.
bafattila = mogelijk, eventueel.
bergfeicben = desge[beateiCsbett
lijks, evenzoo].
(spr.: deezabieljee), T.
=
deshabille, outitendjapon.
bW0affi = derhalve, dus, daarom.
Zefiberat', f.—(e)4, —e = desideratum, vereischte; gebrek.
—, —en = desinfectie, ontZcattfettion',
smetting.
icOm. (ft.) = desinfecteeren.
befiriptib' = descriptief, beschrijvend.
befolat' = dezolaat, eenzaam, verlaten, treurig.
— = desorganizatie,
Ze4organifation',
ontbinding, oplossing.
bc4oraanifie'rett,id)M. (t).) = desorganizeeren.
befPetticrlic0 = minachtend, oneerbiedig,
geringschattend.
bcfperat' = desperaat, wanhopig.
ZeftwV, m. —en, —en = despoot.
—n = despotie.
ZcfPutte' (spr.: ..tie),
befpo'tifst) = despotisch.
5eftiotWittl0, m. = despotisme.
beOcti ben = (den. bon ber. u. ba4fetbe.
berfen = (den. bon ber u. bag.
berfentlialben, befjenttucasn, urn beflent=
Witten = dewegens, weswegens; om diens
of om wiens wine.
berfenungeaclitet = desondanks, desniettegenstaande.
Zeffert' (spr.: desRer), f. —4, --4 = dessert.
Zeffereteller, m. = dessertbord.
Zeffin' (spr.: dessêrO, f. ---4, —t = dessin,
teekening, monster.
Zeffittatcue, nt. —4, —e = dessinateur.
beirtialb, zie be4batb.
Zeftittat', 1. —(e)t, —e = destillaat.
destillateur.
—e
Zeftillatenri, m.
—, —en = destillatie; destilZeftiffation',
leerderij, kroeg.
kroeg.
—n
Zeftiris,

beftiffieren.
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beftiffierett, fcbtv. (b.) = destilleeren.
Zebathatiott', W. - = het buiten-koersZettiftierlgefiit T.; -beim, m.; lothelt, in. stellen (van geld).
u. ii. = destilleerlivat, - helm; - kolf, e. d.
Zebiatiott', Iv. -, —en = deviatie, afwijking.
Zeftinatae, Zeftittatiir', m. —(e0, —e = Zetli s fe, tn. —, -it = devies, leus; buitengeadresseerde.

landsche wissel.

belt° = des te, zooveel te; b. beffer, b. Zetiotution', tn. -- = devolutie, overdracht.
fcbtimmer.
bebot' = devoot, vroom, onderworpen.
beftruftib' = destructief, te-niet-doend, ver- Zebotion', tn. - = devotie, vroomheid, onwoestend.

derworpenheid, toewijding.

befultotifeb = veranderlijk, op een ander Zegtrive, S. —(e)C = dextrine.

onderwerp overgaand.
bauttgear4tet, zie beffenunaeacbtet.
belueRett, um beloifiett = derhalve, daarom, deswegens.
Zefaeitbettt', m. -en, -en = afstammeling,
descendent.
Zef3enbett3', in. — = afstamming, descentie.
ZetaMetnents (spr.: ddtasjemd), f. -4, -4=
detachement.
betadjie'ren, fcWn. (b.) = detacheeren.
Zetair (spr.: detaj), 1. ----, -4 = detail; en
b. = en detail.
Zetait'gefriiiift, 1., Zetall'4anbet, m. =
kleinhandel.
betaillie'reit (spr.; . .taljie . .), fcbtn. (b.) =
detailleeren; in 't klein verkoopen.
Zetalififti, m. -en, —en = kleinhandelaar.
Zeterti'b(e), m. -4, -be u. --4 = detective.
Zeteittion', in. — = detente, hechtenis.
beteriorie'rett, fcbm. (;.) = verslechteren.
betertitinatib' = determinatief, bepalend;beslist.
betentrittie'rett, fcbtn. (b.) = determineeren.
betinte'rett, fcbtu. (b.) = detineeren, gevangenhouden.
Zetottation', tn. -, —en = detonatie, ontploffing, valsche toonaangeving.
betto, zie b i t o.
bent* (bon biinfen).
Zeta, m. -(e)C, -e = duit; leinen Z. = geen
zier, niet 't minste.
tZen ' te, zie Z ii t e.]
Zeitteter, to. -, —en = gewrongen verklaring, spitsvondigheid, haarklooverij.
bettleht, fcbm. (lj.) = spitsvondig, kleingeestig
uitleggen. •
beititen, fcbto. (b.) = duiden, verklaren, uitleggen; auf etiu. b. = iets aanwijzen; iets
aankondigen, op iets wijzen.
Zettler, m. -4, - = uitlegger.
Zeittler, m. —C, - = haarkloover.
beurfid) = duidelijk, klaar, helder.
ZeurtirVeit, te. - = duidelijkheid.
beutflt = Duitsch; ba Zeutfcbe lReidj = het
Duitsche Rijk; ber Zeutfcbe, ein Zeutfcber =
Duitscher; her Zeutfcbe Crben = de Duitsche
Orde ; bie ben** spracbe = de Duitsche taal ;
Z. fbrecben = Duitsch spreken; b. mit einem
fbrecben, reben = ronduit met remand spreken
(goed Hollandsch met iemand spreken); er
Iernt Zeutid) = hij leert Duitsch; auf Zeutfcb,
im Zeutfcben = in 't Duitszh; op z'n Duitsch.
Zetttfelytieit, W. - = Duitschheid, Duitscherschap, Duitsche aard of karakter.
Zeittfdriaitb, f. -4 = Duitschland.
Zeutfet)=2ot4'ringen, 1. = Duitsch - Lotharingen.
Zeutfrirtneifter, m. = Grootmeester van de
Duitsche Orde.
Zeutftiftwit, 1. - C , zie Zeutfcbbeit.
Zeutfittiimete, tn. - = Germanomanie.
Zeultutn, W. —, —en = duiding, uitlegging,
verklaring, [beteekenis].

Zet), zie Z e i.
Ze'aemt, m. -4,
= tiende; einem feinen
Z. geben = iem. zeggen waar 't op staat.
Ze3entlier, In. .--, = December.
ZeFf ette'Dir, m. -n u. -4, —tt = decemvir,
tienman.
Ze3enthirat' 1. -(e)C = decemviraat, tienmanschap.
Ze3en'niunt, 1. -4, .. nien = decennium, tienjarig tijdperk, tiental jaren.
bevitt' = decent, welvoeglijk.
Ze3etttratifatiou', to. - = decentralizatie.
Ze3ett3', tn. - = decentie, welvoeglijkheid.
Ze3ernati, f. -(e)C, —e = werkkring.
Ze3entent, m. -en, -en = referent.
Ze'Oar, f. = deciare.
be3ibiert', = beslist.
5e'3111firainnt, fi. ; :titer, f. = deci II gram; - liter.
beaimar = decimaal.
Ze3intat'britit, rn. = decimale, tiendeelige
breuk.
Ze3ititaFfut m. = decimale voet.
Ze3imaritelle, Yu. = decimaal.
Ze3intafftiftent, f. = tientallig stelsel. I
Ze3imalloane, m. = decimaalbalans.
Zeente, W. -, -It = decime.
Ze s 3litteter, 1. = decimeter.
be3intite'rett, fcbiu. (b.) =decimeeren, tienden.
beatfiff = beslissend, decisief.
b. M. = burcb Oiite.
bgt. = bergleicben.
b. b. = bc0 bei5t: dat wil zeggen (d. w. z.).
b. i. = baC ift: dat is (d. i.).
Ziabe'te, in. - = diabetes, suikerziekte.
biabolliA = diabolisch.
Ziabolo, 1. --. = diabolo.
Ziabetn', f. —(e)C -e = diadeem.
Ziagitoje, W. —, -n = diagnoze, ziekteherkenning; bie Z. ftellen = de d. stellen.
biaattofie'rett, fcbtu. (ti.) = de diagnoze stellen.
Zianttojtii, W. - = diagnostiek: kunst van
't diagnoze-stellen.
biaquojtifc4 = diagnostisch, tot de diagnoze
dienend.
biagttofti3le'ren, fcbtu. (b.) = de diagnoze
stellen.
biagonar = diagonaal, schuinloopend.
Zianottale, W. —, —rt = diagonaal.
Zinn-v.1mm', 1. —(e)C —e = diagram, ontwerp, meetkundige figuur.
Ziafoni, m. -(e)C, u. —en, —e(n) = diaken.
Ziatonar, f. -(e)C, -e = ambt (of woning)
van een diaken.
Zictionifife, Ziatoniffin, W. —, —rt, (—,
nen) = diakones.
Ziatonirfeitattftait, tn. = diakonessehuis.
ZialotttO, tn. —, ..ne(n) = diaken.
Ziartt'jtif, iv. — = diacustiek, leer van de
geluidvoortplanting.
Ziateft', m. -(e)C, -e = dialekt, tongval,
gouwtaal.
Zinieftii, W. - = dialektika, kunst van het
logisch disputeeren.

Zinfeitifer.

155

Zinfertifer, tn. — — = dialektikus, meester Zirb itunOart,
in de disputeerkunst.
dialektisch.
—e = dialoog, samenspraak.
dialogisch, in gesprekvorm.
ciamant', tn. —en, —en = diamant.
= diamantuitgaaf, uitZiantant'augalie,
gave met zeer fijnen en sierlijken druk en
van klein formaat (Ziantattrfortnat).
biantan'ten = diamanten.
Ziantan'tenbint, f., zie =butber.
Ziantantforntat, f. = diamantformaat, vgl.
au?,,gabe.
Ziantant'griffef, m. = glazemakersdiamant.

bialertifit
Zialog',

:fyintifer, lit.; :puffier,
Ziantant'llgrufie,
f. u. d. = diamantilmijn: -handelaar; -poeder, e. d.
Ziantanvitraufb m. — trilnaald, tremulant,
aigrette.
— = diameter.
Ziameler, m.
biametral', biante'trif dj = diametraal.
Diana.
ZicVna, to.

m. u. f. = diapason:
omvang van stem of muziekinstrument; stemvork, toonhoogte.
= doorschijnend, diafaan.
..re'fen = diaeresis.
Ziii'refW,
Tien = diariurn, dagboek.
Zia'riunt, f.
diarrhee.
ZiarrlOe' (spr.: ..ree), to. —
diaspora,
—
Ziaiiptira U. ZiafPortf',
verstrooid levend
verstrooiing; in ber Z.
(onder andersgeloovigen).
I.
— = dieet, leefregel, zittingtijd
van de kamers.
II.
= volgens leefregel: b. teben.
Zidtar', m. —(e* —e = surnurnerair, tijdelijk
aangestelde.
= tegen daggeld.
Zia' ten, 431. = extra dagloon, reis- en verblijfkosten.
— = gezondheidsleer.
Ziettetit,
biatetifrli= dieet, volgens dieet.
biato'nifit diatonisch: volgens de gewone
toonladder; biatonifcbe Cfata = diatonische
toonladder.
Ziatri'fie, to. —, —n= diatribe, smaadschrift.
bid) (Att. bon b u) = jou, je.
dicht, dik, vol, dicht opeen; b. anbit*
tiegen = nauw sluiten.
dichtsoort.
Zirlit'art,
dichtheid.
—
Zirfrte,
biclis ten, fcbro. (tj.) dicht maken, dichten,
breeuwen; dichten, verzen maken; verzinnen,
uitdenken; Fein Zicbten unb Zracbten = zijn
denken en streven.
dichter.
—
Zielyter, m.

Zidyterliaber,

:Dorn, tn.; qeuer, f. =

dichtilader; -erbron (vgl.

u e tie); -vuur.

Zirirterfreibeit, to. — dichterlijke vrijheid.
Zic4lerligabe, to.; =glut, tn. = dichtligave;
-vuur.
dichterlijk.
bi fir terifth
ZirtYterlina, m. —(e)t, —e = pruldichter,
rijmelaar, poetaster.

Zirifterclueffe, to. = dichterbron, hengstebron,
Hippocrene.

ZicfYterro% 1. = dichterros, Pegasus.
Ziefrterinert, f. = dichtwerk.
= dichtsoort.
Ziebloattung,
Zisilfbantmer, m. = kalefaat-, breeuwhamer.
— dichtheid.
Zirirtigteit,
dichtkunst.
Viunft, tn.
—en
=
dicht,
gedicht, dicht—,
ZieWtung,
werk, poezie; verdichting, verzinsel.

Ziebftabf.

= dichtsoort.
werk om to kalefaten.
ZidWfuerg, I.
Wci= dik, zwaar, omvangrijk; gezwollen; dicht;
drabbig; zat, dronken; bad bidite llnbe foment
nacb = de laatste loodjes wegen het zwaarst,
het erode draagt den last; er f)at bide COren =
hij is Oost-Indisch doof; burcb bid unb bilnn =
door dik en dun; er bat e4 (fattit)bid binter
ben Myren = hij heeft ze achter de mouw;
fett finb fie bide areunbe = nu zijn ze dikke
met iets
vrienden; OW mit ettt). b. tun
pronken; bat Zeutfcbe fitt bei ibm nidjt b. =
.. zit er bij hem niet dik op;
abe a b.
(b..e) = ik ben 't zat, moe.
:being u.
;
bid" arinig ;
= dik II armig ; -wangig ; -buikig ; -beenig.
Zicrbarnt, tn. = dikke darm.
zie b i cr.
I.
II. Ziete, tn. —, —it = dikte, zwaarte, zwaarlijvigheid, opzwelling, drabbigheid, dichtheid.
Ziclent-ifr4, zie Zictmitcb.
= dikhuidig, ook fig.
= drabbig, dik.
— = dikhuidig dier.
Zict ' fiauter, m.
tvicri)klutin = dikhuidig.
—e = kreupelhout, struikf.
gewas, hakhout, dichthout.
= groat hoofd, dikkop;
Zictlopt,
friefifcber Z. = een Friesche stijfkop.
dikhoofdig; stijfhoofdig.
bittlOpfig
ict'fattbig = dichtgebladerd.
bictleibig = dik-, zwaarlijvig; lijvig.
— = dik-, zwaarlijvigheid;
Ziffleibigreit,
lijvigheid.
dikkig.
bict'fic4
= geronnen melk.
Zittutitc#,
= met een dikken neus;
bitritafig,
trotsch.
= biet.
Zittrithe,
Zicrtuer, m. — = druktemaker, pother.
Zirttuerei`, tn. —, —en = druktemakerij, opschepperij.
druktemakerig.
blittuerifit
bicrtun, unr. (tj.) drukte maken, opscheppen,
groat doen.
t.
Ziefung,
—, —en = i
Zidluanft, m. = dikbuik, dikbast.
bieritumffig = dikbuikig.
Zictat' ac., zie Zirtat ac.
— = didactiek, onderwijskunst.
Zitiartit,
— = didaktikus.
Zibartiter, m.
didaktisch.
tithartiftlf)
Ziba .Stalia U. . lien, V. = didaskalien:berichten en mededeelingen over tooneelzaken.
bie zie b e r.
Zieb, m. —e = dief, gauwdief; Ode=
genbeit maff)t Ziebe = de gelegenheid maakt
den diet: hie fleinen Ziebe bangt man, bie
gro5en fa5t man taufen = de kleine dieven
hangt men op, de groote laat men loopen.
Zieberei', tn. —, —en = dieverij, diefstal.
:brut, Ia. ; :geficbt, f.;
u.
= dievellbende; -gebroed
:Interne,
(-gespuis); -gezicht; -lantaarn e. d.
5ie'bet4finger, V. = lange vingers.
= gestolen goed.
ZielieMatfeln, V. = Dieveeilanden, Ladronen
—, —nen = dievegge.
Zie'bin,
diefsch, diefachtig; heimelijk; b.
verdraaid koud.
felt
zie ¶iebet...
Zieb
Zieleftafg, en. —(e), ..ftabte = diefstal; Z.
mit t iniTruc = diefstal met (in)braak.
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bielenige, zie berfenfge.
tv. —n = deel, plank, voorhuis;
portaal; houten vloer; dorschvloer, deel;
[ffibb: houten zolder.]
fcbtv. (b.) = bevloeren (met planken).
Zielenbett, 1. r kermisbed.
—tt =
iv.
Zienten,
—;
staande hoop gemaaid koren (noordd.)
bienen, fcbtv. (b.) = dienen, in dienst (in het
leger) zijn; einem, bem Staate, ber Zemofratie
b. = iemand, den staat, de democratie dienen;
Au b. ! = tot uw dienst; Zginb nub Getter
bienenb = wind en weer dienende; niemanb
faint atini ,erren b. = men kan geen twee
heeren tegelijk dienen; taf3 bir bad a14
Garnung b. = laat u dat een waarschuwing
zijn; fdj tverbe fljm gebbrig barauf b. = daar
zal ik hem behoorlijk op dienen, bescheid
geven; bei einem b. = bij iem. dienen, in
dienst zijn; bet ber kabatterie b. = bij de
cavalerie dienen; tvomit fann id) b.? = waarrnee kan ik u van dienst zijn ? of wat mag ik
u aanbieden? bamit ift mir nicbt gebient =
daarvan (daarmee) ben ik niet gediend; bad
bient 3u iticbt = dat dient nergens toe, is
onnut; biel bfene our Vativort = dit diene
als antwoord; ein Stubt btent Sum Siett
dient om op to zitten.
Ziener, m. — = dienaar, bediende,
knecht; Z. b0 girittricen Uorte4 = bedienaar
des Evangelies; ftummer Z.= stommeknecht,
dientafeltje; einem einen Z. macben = een
buiging voor iem. makers.
bie'nern, fcbtv. (b.) = buigen en nijgen, den
dienaar spelen.
Zielterfel)aft, iv. — = de bedienden, personeel.
Zieltertrafi, m. = bediendetroep.
bien'ticl) = dienstig, nuttig, geschikt; ber
Oefunbbeit, einem b. = goed, nuttig, dienstig
voor de gezondheid, voor iem.; fcb batte,
finbe, eracbte fiir b. = ik acht het dienstig,
noodig .. .
—e = dienst, beleefdheid,
Zienft, m.
verlangen, werk, arbeid, betrekking, plaats,
dienst hebben;
dienst; (ben) Z. baben
Zienfte neljmen dienst nemen, in dienst
gaan; einem einen Z. eribeffen, beiveifen =
iem. een dienst bewijzen, doen; bal fann nod)
cute Zienite eriveifen (teiften, tun) = dat kan
nog goeden dienst doen; feinen Z. berfeben
(tun, berricbten) = zijn dienst waarnemen; hie
seine berfagen ibm ben Zienft = zijn beenen
weigeren hem den dienst; einem ben Z. (auf),
fittibigen = iem. den dienst opzeggen; einem
auf ben Z. tauern (Offen, tvarten) = op
iemands werk een oogje houden; ein Chenerat
auf er Z. (a. Z.) = een generaal op non actief ;
in Z. gebn, treten = in een dienst gaan; in
Zienften ftebn = bij iem. in dienst zijn;
.. en = 't is tot uw
ftebt ,5'bnen 3u
dienst; tvct ftebt s''bren .. en ob. ,5'bttett
Au Z ..en? = wat is er van uw dienst? icb
ftebe Au siren .. en = ik ben tot uw dienst.
Zienft'abet, m. = door krijgsdiensten verkregen adel, zwaardadel.
— e = Dinsdag; (bed)
Zien#lag,
Zienta0 = (des) Dinsdags.
Zienft'atter, f. = diensttijd, ancienniteit.
= dienstaanbieding.
Zienfranerbietuna,
bienffbar = dienstbaar, dienstig, onderdanig;
gedienstig; bienftbarer Cheirt = gedienstige

geest.

bie6iiibrig.

Zienfrbarfeit, tv. — = dienstbaarheid, afhankelijkheid.

bienft'beffiffen = gedienstig, dienstvaardig,
dienstwillig.
= de bewindvoerders,
bevoegde macht.
dienstwillig.
bienft'bereit
Zienft'bote, m. = dienstbode.
Zienft'brief, m. = aanstellingsbrief; dienstbrief; dienstgetuigschrift.
Zienft'bucb, 1. = dienstboekje, livret.
Zienffelb, m. = diensteed, ambtseed, eed
van getrouwheid.
ZienfVeifer, m. = dienstijver.
bienfleifriq = dienstijverig; gedienstig.
ontslag uit den dienst.
Zienfirentlaffung,
bienffergeben = in den dienst opgaand.
f.
=
tak
van
dienst.
Zienfisfadi,
bienft'fiibig = bekwaam, geschikt v. d. dienst.
Zienft'fiibiafeit, iv. = geschiktheid v. d. dienst.
bienfffertin = dienstvaardig.
biertiffrei = vrij van den dienst.
Zienft'grab, m. = (mil.) graad, rang.
bienftbabenb = dienstdoend, van dienst.
Zienft'berr = meester, heer, patroon.
— = dienstklopper,
Zienfibuber, m.
-doender.
= dienstbetoon, dienst.
Zienfrielftuna,
Zienff feute, $1.=bedienden, ondergeschikten.
bienftlid) = ambtelijk, officieel, dienst...
bienft'fo# = zonder, buiten dienst.
Zienfientabdien, 1., =mach, iv. = dienstmeisje,
-meid, -maagd.
Zienfrntann, (-ntannen, =teute) = vazal,
man; ( ' manner) = besteller, pakjesdrager,
kruier, witkiel.
Zietiffniann4inftitut, = dienstverrichting.
bienft'in4jiig = volgens den dienst of het
reglement.
Zienfrorbnuna, tv. = dienstvoorschrift, reglement.
Zienfeperfonalf, = dienstpersoneel.
plicht, dien de dienst
Zienfrpfticiit, tv.
meebrengt; dienstplicht.
bienft'Oftiditia = dtenstplichtig.
Zienft'far4e, tn. = dienstzaak; ook: dienstbrief.
Zieniffteltung, tv.=dienstbetrekking, funktie.
bieniftaualid) = geschikt voor den dienst.
= dienstkleeding, uniform.
Ziettiftraitt,
dienstdoend, van dienst.
bienfiquenb
Zienft'unfii0ig, :untauglie4 = ongeschikt
voor den dienst.
Zienfrbertrag, m. = arbeidscontract.
= dienstbaarheid, beZienft'berbiittni#,
trekking.
= bedienden, (dienst)boden.
bienftluibrig = in strijd met den dienst.
biers ft'1nillig = dienstwillig.
= dienstweek, de week.
Zienfilvorije,
= dienstwoning.
Zienfily obnung,
Zienfr3eit, tv. = diensttijd; feine Z. ai0=
batten = zijn tijd uitdienen.
Zienft'Attleig, m. = tak van dienst.
bie# = dit.
bie4'be5iiglid) = hierop betrekking hebbend.
bleferbe, bieferbige = dezelfde, zij.
blefer (Mere, bief0 ob. biW = deze, dit; b.
unb jener = deze en gene; (bot' bid) b. unb
jener = de drommel.
[bie,efaii# = in dit geval; in dit opzicht].
= kruis (in
(spr.: di-ezis),
muziek).
= van dit jaar.
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biennat = dezen keer.
biWmatig = van dezen keer.
biWfelt (mit (den.) = aan deze zijde, aan
dezen kant.

biWeitia = aan of van dezen kant.
bie0jeW = aan dezen kant.
Diederik, Dirk.
I. ZiefrirO, m.
steeksleutel,
e
II. Zierrict, m.
looper.
daar, dewij1; terwijl.]
[bleiveir
—, —en = laster, eerroof.
Ziffamation',
biffantato'rifri) = lasterlijk.
biffamie'ren, fait)). (b.) = belasteren.
= differentiaalZiffereittlarerbuttng,
rek ening.
Zifferentiallarif, m. = differentieel tarief.
differentieel recht.
Zifferentiaroti, in.
tsi-ieren), bifferen:
bifferentile'ren (spr.:
Aie'ren, fcbin. (ti.) = differentieeren.
Zifferett3', in. —, —en = verschil, rest, onderscheid; oneenigheid.
Zifferena'nefriiiift, f. = tijdaffaire.
bifferie'ren, fdnu. (b.) = differeeren, verschillen.
difficiel, lastig, kitteloorig.
bifform' = misvormd.
—, — en = misvormdheid.
Zifformitiit',
diffractie, straalbre—
Ziffraftion',
king.
= diffuus, gerekt, wijdloopig.
— = diffusie.
Ziffution',
bifteln, zie tiifteln.
bigerte'rettf icfpn. (fj.) = digereeren, verdeelen;
oplossen, verteren.
Zigeften, fat. = digesta, digesten, pandecten.
Zigeftion', tn. —, — en = digestie, vertering.
binettib' = digestief, de verteringbevorderend.
f. —(e) = digitaline (uit het vingerhoedskruid getrokken).
--e = dignim.
Zignitar',
tari(u)s, waardigheidsbekleeder.
—, — en = digressie, uitweiding,
Zigreffion',
afdwaling.
Ziftat', f. —(eA —e = dictaat, dictee.
..to'ren = dictator, tijdelijk
Ziftalor, m.
alleenheerscher.
biftato'rifit = dictatoriaal, dictatorisch.
Ziftatur', tn. —, — en = dictatuur.
biftie'ren, fctn.(f).)= dicteeren, voorschrijven.
— = dictie, wijze van uitdrukking.
Ziftion',
Ziftionar', 1. —(e* —e = dictionnaire.
Zirtunt, f. -4, ..ta dictum, uitspraak.
bitato'rifr# = uitstellend, vertragend, dilatorisch.
u. —ta = dilemma,
ZifemIna, f.
moeilijke keus (uit twee), klem.
—en, —en dilettant, amateur.
Zifettattf,
bilettan'tiftt = dilettantisch.
= dilettantisme.
ZitettantWntiO, m.
—n =
Zitiont' ce (spr.: dilizjdse),
diligence.
—n = dille
—e;
Zia, m.
(een welriekend kruid).
Zinc, zie Zatte.
f. = dilleolie.
Zifitifiefillbung, in. = diluviale vorming.
biluttia'nifft = diluviaansch.
Zitu s biunt, 1. -4, ..ien = diluvium.
Zintenfion', —, —en = dimensie, afmeting.
diminuenido = diminuendo.
biutintaitf = verkleinend.
ha) =
. be (u.
Zintinutitf(unt), f.
dimunitief, verkleinvorm, verkleinwoord.
Zintifflon', hi. —, —en = demissie, ontslag.

Zirettibe.

Zimiiiioniir', m. —(e) , —e = demissionair,
demissionaris: die zijn ontslag neemt.
= diner,
5incr' (spr.: dinee), f.
niiddagmaal.
—e
u.
(eenigszins
minachtend)
f.
—er = ding, zaak, voorwerp, wezen; [rechtbank, vergadering]; bar alien Zingen voor
alles, in de eerste plaats; guter tinge fein =
welgemoed, opgeruimd zijn, in zijn schik zijn;
bad gat iticbt mit xecbten Zingen au = dat is
niet in den hack; unnerricbteter Zinge = onverrichter zake; jebe Z. bat feine 8eit =
alles heeft zijn tijd; gut Z. ha eeite baben =
goed werk kost tijd; after guten Zinge finb
brei alle goede dingen bestaan in drieen,
hie artigen Zinger! = wat een aardige, lieve
kinderen!
Zing' (e)bricf, m. = leveringscontract.
— = dingetje, beuzeling;
Zin'nefiten, f.
persoontje, kind.
(fj.) (id) [bang u.] bingte;
bin'nett, ft. u.
bing(e)te; gebungen u. gebingt) = (einen
better, einen Oliirber) huren, in huur nemen;
bespreken; dingen, afdingen.
bingleft macben = gevangen nemen.
= dingbank.]
[Zing'nericOt, f., Zing'bof,
bittrelid) = zaken betreffend.
ZinO'ba, m. u. f. = Dinges (ook voor een
plaats : in Z.).
Zittnnireben, f. = Dinges, Nergenshuizen.
zelfstandig naamwoord.
Zing s wort, I.
binie'ren, fcbin. (l.) = dineeren.
= spelt.
Zinlet, in.
Zitt' te, zie Zint e.
f ii 3ef an 2c.
Ziiiicefan' 2c., zie
= Diokletianus.
Zioffetian',
blontrfffr4 = Dionysisch: tot den dienst van
Dionysos (Bacchus) behoorend.
— = diopter, kijkspleet, vizier.
ZioWter, f.
dioptrica (leer van de
—
ZiWtrif,
breking van de lichtstralen).
Ziorai nta, f. — .. men = diorama, kijkspel.
Zioau'ren, = Dioskuren, zonen van Zeus:
Castor en Pollux.
Zlij3cfan', m. —en, —en = diocezaan: die tot
een diocees behoort.
ZiNele, in. —, —n = diocees , kerspel, kring.
ZitibtOerie, Zi4Attierrto, — = diphtheritis.
diphteritisch.
bitibtbeatifd)
—(e0 u. —en, —e(n) = tweeZiPirtOung,
klank.
ZiPionf, f. —(eA —e = diploma, brevet, oorkonde.
ZiOloinar, in. —en, —en = diplomaat, staatsman; slimmerd.
ZiOlutita'tett(fd)reth)tiffb, in. = bureauministre.
ZiOtontatie (spr.: .. tie), in. — = diplomatie.
Ziptonca'tif, — diplomatica, oorkondeleer; leer der diplomatie.
— = diplomaticus,
m.
oorkondekenner.
bitliontai tifit = diplomatisch.
ZiPtoneingenieur = ingenieur met 't diploma
van een technische hoogesehool.
ZiPte'ren, 13t. = dipteren, tweevleugelige
insecten.
bir = (aan) jou, (aan) u.
birth' = direct, rechtstreeks(ch), rechtuit, onmiddellijk.
— en = directie.
Zirettion',
Zireffilic, tn. —, rt = richting, richtsnoer.
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Zirertor, m. –4, to'ren = directeur, leider,
hoofd.
—e =
Ziratoraint, Zirettoraf, f.
directeurschap, directoraat.
directoriaal.
bireftoriar
–, –nen = directrice.
Ziratorin,
rien = directorium,
Ziretto'rium, 1.
bestuur, directoire.
–n = directrice.
Zireftece, tn.
Zirigent', in. –en, –en = dirigent, directeur.
fcbtv. (b.) = dirigeeren, leiden.
--n = deern, meid.
Zir'ne,
Dis, f. – = dis (muzieknoot): d-kruis.
ZiWagto, f.
disagio.
Disc. = ZWont.
ZWciOlitt'zie Zi5f13lin 2C.
Ziaiartnonie, iv. = disharmonie, wanklank,
oneenigheid.
bWarnto inifd4 = disharmonisch.
bi4junftibi = disjunctief, scheidend, uitsluitend.
–e = discant, bovenstem.
Ziaant',
Ziaant' 1100, Tv.; =g ag e,
4d)titifet, nt. =
discant II fluit ; -viool ; -sleutel.
–e = disconto.
ZiMont',
biaontic'ren, fcbtv. (b.) = di,:teonteeren.
= disconto.
Zieons to, m.
= discontobank.
Ziaon'tobani,
ZWii* zie
discrediet, slechte naam.
Zi4lrebit, m.
Ziarebitie'ren, fcbtv. (b.) = discrediteeren.
blare = discreet, bescheiden.
ZiMretions , tn. – = discretie, stilzwijgendheid, bescheidenheid.
biarctioniir' = discretionair, eigendunkelijk,
aan eigen goedvinden overgelaten.
Maim-Wren, fcbtn. (b.) = discoureeren,
spreken over.
–e = discours, gesprek,
Zip ur n ', tn.
onderhoud.
biOurfiti' = discursief, gesprekwijze.
– = discus, werpschijf.
ZW120, m.
tu. –, –en = discussie, geschilvoering.
biantle'rett, fcbtn. (b.) = discuteeren, uiteenzetten.
–, – en = dislocatie, verZi4lofation',
zetting, ontwrichting.
fcbtv. (b.) = disloceeren.
– = dispache,
1)-140alte (spr.: ..pasje),
averijberekening.
–e = dispacheur.
ZiOacbcite, m.
biOntrats = ongelijksoortig, disparaat.
–e; ZIO,enfations , Ia.
Zi0c2W, m.
dispenzatie, ontheffing.
–, –en
biOenfiegren, fcbtv.(b.)= dispenzeeren, kwijtschelden.
bifPergieren, icbtn. (b.) = dispergeeren, verstrooien.
–, –en = disperzie, verZittierfion',
strooiing.
-1)10nent', tn. –en, –en = disponent, beheerder.
= disponibel, beschikbaar.
blOonie'ren, fcbtv. (b.) = disponeeren (fiber
ettv.); iu ettv. nit* bi4onfert fan = niet gestemd zijn voor of tot iets.
ZI400fition', tv. –, –en = dispozitie, beschikking; schikking; ftebt ijljnen our Z. =
het is te(r) Uwer beschikking; feine
tionen treffen = zijn beschikkingen makers.
bigOofition4lii4ig = gerechtigd om to beschikken; handelingsbevoegd, mondig.

–, –en = disproportie,
ZiOnaOartion',
wanverhouding.
–e = dispuut, redetwist.
ZiOntic i,
–, –en = disputatie.
ZiOutation',
disputeeren.
biOntticirett, fcbtv. (b.)
–e
dissensie, meeningsZiffe2W, nt.
verschil.
Ziffetti ter, – – = dissenter, andersdenkende (in Engeland ieder Protestant die
met Episcopaal is).
–, –en = dissertatie, proefZiffertation',
schrift, verhandeling.
,
m.
–en,
–en = dissident, andersZiffibent'
denkende.
–, –en = dissonant.
Ziffonatt31 ,
biffuniciren, fcbtv. (b.) = dissoneeren.
( iftan'cc (spr.: distds)) = ZiftattA:, tn. –,
distantie, afstand.
–en
Ziftan3i fraciit, tn. = distantievracht.
Ziftan3r ritt, tn. = afstandsrit.
–n = distel.
Zi'ftetllader, m. ; f.; :fint, nt.: :barite,
tn. = distelllakker; -veld; -oink (putter);
-haak (of: -trekker).
f. .. dja u... cben = distichon,
dubbelvers; in 't bijz. hexameter + pentameter.
zie be ititti eren.
biftinaniciren, fitin. (b.) = dinstingeeren, onderscheiden.
–, –en = distinctie.
Ziftinftioni,
biftinftib' = distinctief.
distorsie, verZiElitorflon', In. –, —en
draaiing, verstuiking.
1')Itraftion', iv. –en =distractie, afleiding.
bWribuic'ren, i'cbtn. (b.) = distribueeren,
verdeelen.
–, –en = distribute, verZWribution',
deeling, uitdeeling.
ZiO,tributio2Wbe3irf, nt. = wijk (van brievebesteller).
bi&ributifo' = distributief, verdeelend.
ZWtributitE3abt, tn. = verdeelingsgetal.
–e = district.
cif trio', m.
ZiOttifin', --, –en = discipline, tucht;
wetenschap, leer; yak of tak (van wetenschap
of kunst); orde (in de klasse).
= vergrijp tegen de
ZW3iptinar'fat1,
discipline.
ZiO,i0linar'lletua1t, tn. disciplinaire macht.
disciplinair.
biO41inairifcb
ZW3101inar'unterfuctjung, tn. = disciplinair
onderzoek. auf bent Zi4iptincifivege langs
disciplinairen weg.
fctnu. (b.) = disciplineeren,
onder tucht brengen.
–n = dithyrambe, geestZittitganebe, in.
driftig loflied.
dithyrambisch,
geestdriftig,
blibbrant'bigob
bezield.
brto = dito.
= diurnale ( klein dageZiurnale, –
lijksch gebedeboek van kath. geestelijken).
Ziurniff, m. –en, –en, zie Ziatar.
div. = binerfe.
= diva, eerste zangPres of
actrice.
zie Zituan.
bibergent' = divergent, divergeerend, uiteenloopend.
—, —en = divergentie.
Zibergetti',
divergeeren.
biberrile'reit, fcbm. (4.)
divers.
biber4'

erfion.
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—, —en = diversie, afleiding;
onverwachte (zijdelingsche) aanval.
Zibibettb', m. —en, —en = deeltal.
—n = dividend, winstZibiben i be,
aandeel.
bibibie'ren, Tcbru. (b.) = deelen.
Zibination', to. —, — en = divinatie 't voorgevoelen.
bibinato'rifc -=- divinatorisch, voorgevoelend.
tu. — = diviniteit, goddelijkheid.
Zit:Afton', 119. —, —en = deeling, divizie.
m. — (e0, —e divisieaanvoerder,
-generaal.
..fo'ren = deeler.
Ziajor,
u. —e = divan, Turksch
m. —(e)d,
staatsraad, Turksche regeering; sofa.
b. 7S. = biefe4 ,9‘abre.
dm = Zeaimeter.
Dm = ¶efameter.
biefee, 9,Ronat.
b. an. of b. MO.
bo. = bite.
— = houten pin,
m.
nagel.
Zocent', zie ¶oi ent.
boa) = toch, evenwel, niettemin; dan, toch;
zeker, ja; ja b. = wel ja; nicbt b. wel
neen; Waren loft b. 5u ,aufe! = waren we
maar thuis!
—e = pit, katoen, kousje
Zvi*, m.
(van een lamp),
bocierett, zie binieren.
= dok.
—e u.
'hod, f.
Zoete, iv. —, —n = bos, rol, streng(garen);
[speelpop] ; kleine zuil, baluster.
boclen, fcbto. (b.) = opwinden; dokken, in
't dok brengen.
— = dodekaeder, twaalfZobefae'ber, f.
vlak.
= dogcart.
m.
Zog i cart,
Zo'ge, m. —n, —n = doge.
—n; Z., m. —n, —n = dog.
5og'ge,
— = dogger.
Zoa'ner, nt.
doggerboot.
Zoffylerboot, f.
—men
= dogma, leer-, geZoalna,
loofsstelling.
— = dogmatiek.
Zogmalif,
Zogma'tifer, m. — dogmaticus.
bounta'tifch = dogmatisch, leerstellig.
bonmatifieren, fcbin. (b.) = dogmatizeeren.
dogmatisme.
Zoamati4'mu4, m. —
—, --ti = kauw; slet.
Zotrie,
= strik, vogelstrik.
—,
Zotrite,
= vangst met den strik,
ZO'nenfaugett,
het strikken.
= reeks
Zotruenftieg, Zoirnenftrid),
van strikken of knippen, vinkebaan.
dokteren.
buflern, fcbti3. (b.)
..to'ren= dotter; dokter; Z.
Zortor, m.
ber Zbeotogie, ber Vebiain, ber $bito,
fopbie = doctor in de theologie s de medicijnen,
de rechten, de philosophie; feinen Z. matt en
= zijn doctoraal doen.
Zoitoranb', m. —en, —en = doctorandus.
Zortorarbett, tn. = dissertate.
–e = doctoraat.
Zoftorat', f.
m. = doktersii graad;
Zortorljgrab, m.,
-hoed
boitorieren, fcbin. (lj.) = doctoreeren.
—, —nen = doktores; vrouw
Zortorin,
van den dokter.
Zatoringenieur, nt. = ingenieur met
doctorsgraad, Dr. Ing.
Ziberffon',

iainPrOOft.

ZortorlItitet, m.,

lv. = doctorsiltitel, -waardigheid (-ambt).
Zoftritf, iv. —, —en = doctrine, leer, geleerdheid.
bortriniie = doctrinair, aan een leer vasthoudend, eenzijdig.
dokument, stuk,
Zotument', 1. —(eA —e
oorkonde.
dokumenteeren,
bofumentie'ren, fcbio. (1.)
met de stukken bewijzen.
Zorcefarnien'te (spr.: doltsjefarnjente), f.
—dolcefarnit,zg-msdoe.
Zola), m. —(e0, —e = dolk, ponjaard.

25E11(0111101er, f.; 4tocr, m.; :ftidj (4tof),
-stok; -steek (-stoot).
m. = dolk II m
—n bloemscherm; [Z. eined
Zabe,
kruin].
l8aumed
borbenartin, 4Ormiyi = schermvormig.

ZorbenactoCicti4, f.,,-Offan3e,tv.,---schermplant.
schermdragend.
borbertjtanbia, Aragenb
oficijo3Otiale m. —n, —n = dolichocephaal, langschedelige.
= dollar.
Zortar, tn.
Zott.
dol (van roeiboot).
—n
Zone, iv.
u. —e = dolman, hutoi'matt, m.
zarebuis.
Zenten, m. —4, — = dolmen, steenen tafel,
steenaltaar.
Zentetfri, m. —(en), —e, u. —en; I) ots:
= tolk, taalman.
metfiter,
vertolken.
bormetfcben, Tcbtu. (lj.)
Zolontie, m. —(e)&, —en = dolomiet, bitterkalk.
doleus, (arg)listig.
bot04'
ZoluL m. — = list, kwaadwilligheid, dolus.
—(e0, —e = domkerk, kathedraal;
I. Zorn,
dom, koepel.
II. tom, nt. = dom, heer.
—n domein, kroonbezitting.
Zomirite,
Zoma g nettamt, f = kantoor der domeinen.
= beheerder (admiZomainenbertuatter,
nistrateur) der domeinen.
Zoin'tiau, m. = bouw van een domkerk.
m. =
Zom'llberOant, m.; :frau, ro.;
dom II deken; -vrouw; -heer.
bout'Orrtic# = van den domheer.
Zomeftir, m. —en, —en = domestiek.
— = temmen, temming.
Zomeftifation',
bomeftWe'ren, hi. (b.) = temmen.
Zonticif, zie Zomialt.
—n = dominant.
Zominan'te,
b p ininie'ren, fcbio. (f.) = domineeren, overheerschen.
— = Dominikaan.
Zomittifa'ner, m.

t ominita'ner 11 tiofter,1.; =tniincf), m.; =nottne,
M.; =orben, = Dominikaner klooster;
D. monnik; D. non; D. orde.

domein, ridder..nfen
T.
goed, gebied.
= domino, masker;
Zolnino, m. -4,
Z., 1. = domino(spel).
—e = domicilie, woonplaats, zetel; Tein Z. auffcbtagen = zijn domicilie vestigen.
Zomfiitiauf, in. —en, —en = betrokkene.
m. —en, —en gedomicilieerde.
bomi3itte'ren, fcillu. (f).) = domicilieeren.
Zouti3inuertfet ob. bomiailierter Waeciflet,
tn. = gedomicilieerde wissel.
= domilkapittel;
Zom'lltapitet, f.;
-kerk.
goudvink.
Zom'Ofaff,
Zont'propft, m. = domproost.

Zontrnium,

=

Zompropftei.
Zont'Protiftel,

= woning van den proost,

proostschap.

Zont'llfcbule, tn.; :itift, 1.

Zof0.
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kapittelschool;

domkapittel.
= don: heer.
I. Zott,
II. Zan, m. = Don (riv.).
Zonatar', tn. —(eA —e donatair, begiftigde.
—, —en = donatie, schenking.
Zonation',
Wren = donator, donateur,
Zona'tor, m. —
schenker.
— = Donau.
Zo'nau,
DonauvorstenZoinattfiirftentiinter, AK.
dommen.
= donna.
Zon'tta, tn.
— = Bonder; gebulder (ben
Zonitter, tn.
Oefcbilte); Z. unb Zarin! = alle dui-vels I
Zon'tterOart, tn.; :biicOfe, tv. = donderlibaard (of: huislook); -bus.
Zon'nerer, Zon'ttergott, m. = donderaar,
Jupiter tonans.
Zon'tterreit, m.= donderkeil, bliksemschicht.
= donderen, razen.
bott'nern, fcbtu.
Zon'nerfCag, tn. = donderslag.
Donderdag; griiner Z.=
Zorener4tag, m.
witte Donderdag.
dondersteen.
=
Zoninerftein,
Zon'nerftintnte, tn. - -= donderende stem.
bliksemstraal.
Zon'nerftratil, m.
Zon'nertuetter, T. = onweer, stormweer;
Z.! = blikserns! donders ! wat donder!
kisjott ..), te. —,
Zonctuicbotterie' (spr.:
—n = Donquichotterie, dwaze onderneming.
ZoOloetabler, m. = dubbele adelaar.
Zotl'Oetbeiter, m. = dubbele beker, dobbelbeker.
Zo4'0elbett, 1. = (lit) jumeau.
ZoO'Vetbier, T. = dubbel, sterk bier.
ZoP'Peiffinte, tn. = geZoO'Vethiicrife,
weer met dubbelen loop.
bop'pelbentig = dubbelzinnig.
Zop'pete0e, to. = dubbel huwelijk, bigamie.
Zop'Oelfenfter, T. = tochtraam.
ZoP'petgiinger, m. = dubbelganger.
[ZOVVeineige, tn. = viola d'amore, liefdesviool].
ZoOpeigeteife, =gfei4, T. = dubbel spoor.
boO'Petgliebrig = aan Engelsche ziekte
lijdende.
= houweel.
ZoPPerbarfe,
ZoVOettieit, tn. — = dubbelzinnigheid, dubbelhartigheid.
boP'PeffoOtenfaure4 Watron = dubbelkoolzure soda.
= 20-markstuk.
Zotqeffrotte,
Zop'pettauf, m. = dubbele loop.
= dubbelloops.
Zop'Pettaut, m. = tweeklank.
tweeslachtig.
bolrpeffebig
ZoO'Peintufter, = monster in duplo.
boP`Oettt, ict)tn. (f).) -= dubbelen, zolen, voeren,
bekleeden; [dobbelen].
dubbele
ZoW0eIlltioften, tn.; :Ounft, tn.
waehtpost; d. punt.
=
kwitantie
in
duplo.
ZolrOetattittung,
dubbele mij.
ZoOs Petreibe,
bo0 1.01fcliattig = dubbel-, tweeschaduwig.
ZoP'Peifctitut, tn. = dilemma.
ZOVOCIfinit, m. = dubbelzinnigheid.
bo4'0eilittnig = dubbelzinnig.
boO'pett = dubbel; tweemaal; b. reitt trict)t =
te veel schaadt niet; b. fobiel, b. To att =
tweemaal (dubbel) zooveel, tweemaal zoo oud.
ZoPlocittng, zie boPpern.

Zotittlethofai, tn. = tweeklank.
ZWPeilliva01, tn.; :tuabrung, iv.; :ivaife,
dubbele verkiezing; d. standaard (of:
bimetallisme); d. wees (of: heele wees).
botl'oetAiingig = tweetongig, dubbeltongig.
= Dora, Door.
5o'ra,
= Dorado, Eldorado,
Zora'bo, 1.
Goudland, beloofde land.

Zor'dien, I.

,Doortje.

Zo'rer, zie crier.
Zorf, 1. —(e)&, Ziirfer = dorp; bc0 finb
biitjmifcbe (ob. inattliAe) Zlinfer = dat is Latijn
voor hem.
Zorrbentlei, m. = boerekinkel.
— = dorpje.
Zarfitett, 1.
e r.
Zliffer, zie
Zorffinr, ,-ntart, tn. = dorpsgebied.
Zorrgerecbtigreit, to. = dorpsprivilegie.
Zorrgeftblitte, tn. = dorpsvertelling.
Zorrgefittuorener, tn. = wethouder.
= dorpsheer.
Zorrberrfitaft,
ZOrrittufer, tn. = landedelman, landjonker.
— = dorpeling.
Zarrter, Ziiirrner, m.
= dorpelingen.
Zorrieute,
Zorfriebter, tn. =burgemeester; landrechter.
Zorritaft, —, —en = dorp; dorpsgemeente; dorpsbewoners.
Zorrilffrenfe, tn. = dorpsherberg.
Zorffdmittielt, :fripti3e, m. = schout van
het dorp.
= Doriers.
Zo'rier,
Dorisch.
bo'rifft
—n = dormeuse, rustZornteille,
stool.
Zorn, m. —(e0, —e(n) u. Writer doom,
doren; tong (van een gesp); stift; er ift mir
ein Z. fox %uge = hij is mij een doom in het
oog; reine Dlofe oljne Zornen = geen moos
zonder doornen.
Zorteatifet, m. = doornappel.
born'artig = doornachtig.
Zorttliaunt, m. = hagedoorn.
Zorn'bufrO, tn. = doornbosch, doornstruik,
braambosch.
bor'nen = doornen, van doornen.
= doornilZor'nenlIgebilfA, T.; :4ecie,
strutk; -haag.
Zor'nettirone, = doornekroon.
Zor'nettpfab, m. = doornig pad.
Zor'nenftratut, m. = doornstruik.
bor'nentioff = doornig, moeilijk, moeitevol.
doornachtig, stekelachtig.
borltirlit
bor'ttig = doornig, stekelig.
Zor'nif, = Doornik.
Zortfrij4iten, 1. = de Schoone Slaapster.
Zorotfie'a, Zorott)e'e, tn. = Dorothea.
bor'ren, fcbtn. (1.) = drogen, droog worden.
bar'ren, fAtn. (1).) = drogen, laten drogen.
—e = dorsch (kleme snort
Zorfd), m.
kabeljauw).
—n=
koolstronk.
Zor'ftty,
bort = daar, ginds.
bortlier = daar vandaan, van daar.
daar heen, daar.
borfOin
bort'ig = van die plaats, (al)daar wonend.
— = doosje.
ZiWri)en,
loos; dosis.
—n
Zole, tu.
Zo'fiettgetue4, 1. = oud-modelgeweer, veranderd in een achterlader.
= schilderstukje op een snuifdoos.
balig (norbb.) = suf, sufferig.
Zo'f0, tr. —, ..fen = dosis.

boffier.
Zoffier (spr.: dos-jee), m.

Zrebeifen.
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= dossier,

Zraina'fic (spr.: drtnaazje), tn. — = drainage,
draineering.

bundel stukken.

boffieren, fobtn. (b.) = dosseeren, glooiend brainteren, fcbtn. (f.) = draineeren.
maken.
draconisch, zeer streng.
brafo'itifit
Zoifte, tn. —; Zo
m. I. bran = flink, ferm, stevig.
Zoft, m.
= marjolein.
II. Zran, m. —(e) = spoed (van de trekken
in vuurwapenen).
Zotation', tn. —, —en = dotatie, huwelijksgift,
schenking.
..men = drama.
Zralna,
— = dramatische poezie.
botieren, fcbin. (b.) = doteeren.
Zramalif,
— = dooier, door; Zrama'tifer, m.
— = dramatisch dichter.
Zorter, m. (u. f.)
(plantn.) doornappel.
brantai tifc0 = dramatisch.
Zotlerblume, tn. = dotterbloem.
bramatifie'ren, cb tn. (b.) = dramatizeeren.
—n = douane, Zramaturg', m. —(e)C u. —en, —en = draZou'anc (spr.: doe..),
tol, tolkantoor.
= douanebeambte.
= double.
(spr.: doe..), f.
Zola'
Zoubletle, zie Zubrette.
—e u.
=
Zouccur' (spr.: doeseur), f.
douceur, fool.
Zoulte (spr.: doesje), zie u cb e.
Zsment', M. —en, —en = docent, leeraar.
bo3le'ren, fcbtn. (b.) = doceeren.
—=
Zrai rric, m. —n, —n; Zra'clyn,
draak; vlieger.
Zraltenllbannt, m.; :Wut, T. = drakellboom
(of: dracena); -bloed.
ZraAenfifci), tn.= zeedraak; pietermannetje.
Zra'ctientopf, m. = drakekop (in de bouwkunde, een sterrebeeld, een plant).
Zrai cOenlIneft, T.; :ftein, m. = drakellnest
(eig. en fig.); -steen.
Zracirme, to. —, —0 = drachme.
Z.,
—,
Zragee (spr.: ..zjee), 1. —4,
—n = suikergoed, bruidsuiker(s).
= dreg.
—,
Zrairge,
u. —e dragoman,
Zra'gontan, m.
tolk.
Zragon', nt. u. f. —(e) = dragon.
— = dragonder.
Zrago'ner, m.
u. f. —(e0 = dragon, keizer1)n:rutin',
salade.
Zraht, m. —(e)&, Zrabte = draad (van ijzer,
koper enz.); (pek)draad; per = telegrafisch.
Zra4t'antivort, tn. = telegrafisch antwoord.
Zratit'arbett, = filigraan, goud- of zilverdraadwerk.
Zrabt'banf, tn. = trekbank.
Zrabrbaucr, m. (u. f.) = kooi van koperdraad.
ZraOt'bericht, nt=draadbericht, telegrafisch
bericht, telegram.
Zratit'bogen, m. = drilboog.
telegrafeeren.
I I.. brr
b aWten, fcWn.
Olen, briiirtern = van metaaldraad.
= ijzerdraadveer.
Zratitsfeber,
Zralitlenfter, T. = venster met ijzerdraad.
brabt'fOrmig = draadvormig.
= metaalgaas.
Zratit'aaae,
vlechtwerk van metaalZratiti geffer0t, f.
draad.
m.
=
draadtrekkerij.
Zrabt'bammer,
Zrahtljemb, f. = pantserhemd.
= kettingkogel.
Zrabriugel,
= telegrafische geleiding.
Zra4tIcitunn,

Zotianier' (spr.; doeaanjee),

maturg, dramaschrijver, -kundige.
—n = dramaturgie.
Zramaturnic', tn.
bran, zie baron.
Zriina'qe tc., zie Zrainage 2C.
Zrang, m. —(e) = gedrang, gewoel; drang,
druk; aandrang, aandrift.

bran'aelit, fcbtu. (b.) = dringen, opdringen.
brdn'acn, fcbtn. (b.) = dringen, opdringen,

aandrijven, aanzetten; drukken, verdrukken;
briingt mid), 5u her Heber 5u. greifen = ik
heb veel lust de pen op te vatten; WO b. =
zich verdringen; er briingt ficb in bie Oefeff=
fcbaft = hij dringt zich aan het gezelschap
op; gebr a n g t= dicht opeen; dicht in elkaar.
— = onderdrukker].
[Zriin'acr, m.
Zranalca, f. —(e)C, —e ob. tn. —, —e =
kwelling, lijden, tegenspoed, druk; ramp.
brangfatle'ren, brana tfalen, fcbtn. (b.) =
kwellen, treiteren, mishandelen.
—n = draperie.
Zraticrie, tn.
drapeeren.
brapie'ren, fcbtn. (b.)
braltifit = drastisch, stork werkend, pakkend.
Zrau, tn. = Drau, Drave.
briin'en, zie broben.
brauf, zie barauf.
Zraufgatie, tn. = handgift, godspenning.
— = praatsmaker;
Zraufganger,
driftkop.
branfi giingerifc0 = driftig; druk; parmantig,
beslist.
Zraurgelb, T. = handgeld, strijkgeld.
brauffo'neOn 2C. = er op los gaan enz.
zie b ar au
Lbriiut fiten, fcbtn. (b.) = stortregenen.]
brau'fien = buiten, in de open lucht; in den
vreemde.
= draaibank.
ZrecIffelbanf,
Zrectrfetutiible, tn. = draaiersmolen.
brecO'fan, fdPn. (b.) = draaien, (kunst)draaien;
afwerken, beschaven; bedisselen; Yule gebrecb=
left = om door een ringetje te halen.
— = draaier.
Zrerb'ffer, m.
Zreclifierci', tn. —, —en = draaierij, draaikunst, het draaien; draaierswerkplaats.
Zreftriertvare, tn. = gedraaide voorwerpen,
dramwerk.
Zrect, nt. —(e)C = drek, vuil, afval, smeerboel; nietigheid.
breclig = vuil, vies, armzalig, min, akelig,
beroerd; eC gebt fbm b. = beroerd, ellendig.
Zrettfilifer, m. = mestkever.
to.; :nattricht, to.; :OuPPe, 11).; Zred'Iliarren, m.; :neft, f.; :tuinicf, nt. =
=felt, f. = draadlimolen (01 : -trekkerij); -be- vuilnis kar ; -gat (drekgat) ; -hoek.
—n = sleepnet.
richt (telegram); -pop (of: ledepop); -kabel.
Zreb'fdie, tn.
=
Zreefeirtinn, zie Zriefcbting.
ZrabtletIllbabn, tn.; :briicte,
=
dreg.
spoor; -brug.
Zregige,
breg'acn, fcbin. (b.) = dreggen.
Zraittltiinber, m. = horretje.
= lijnbaan; draaimolen.
Zratinverf, Zra0V3aun, m. = afsluiting Zreirbatin,
ZreirlIbant, to.; :baffe, in.; :brine, tn.;
van ijzerdraad.
f. = draailjbank; -bas; -brug;
Zrablateigr, m. = draadtrekker.

=
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bre'tjen, fcbttl. ([).)= draaien, wenden, keeren;
wringen; draaien, op de draaibank maken;
er brebte mir ben Riicren = hij draaide mij
den rug toe; ben Tlanter nacb bem Ginbe b. =
de huik naar den wind hangen; Zabaf b. =
tabak spinnen; einem eine tale b. = iem. een
poets bakken, iem. een langen neus geven;
ein Zing b. = een zaakje doen, zijn slag
slaan; bie erbe brebt fief) um bie Sonne =
draait om..; bet Tainb brebt ficb = de wind
draait; fid) im nreife b. = ronddraaien; atte
brebt fide um hij is de spil van alles:
er wag ficb b. unb inenben = al draait hij
ook nog zoo; ficb b. unb tuenben = er om
heen draaien, zich wringen en draaien.
draaiend enz. vgl. brebe n;
breliettb
duizelig.
— = draaier.
ZrOcr, m.
Zreirilfeuer, 1.;
m.; zfelfer, m.; zfreit3,
= draai nicht (of: draaiend licht); -hals (een
vogel); -kever; -hek (of: tourniquet).

Zreirltabe, tn.; zorgel, m.; =fdyibe,
:frhentelMen, f. = draailibank, -orgel; -schijf
(of: rad, pottebakkerswiel); -krukje.
—, —en = draaiing.
ZrOung,

I. bra = drie; b. unb b. of fe b. unb b. of au
brefen = drie aan drie; er faun nicbt (bW b.
3dbfen = hij kan geen tien tellen; oiler guten
'tinge finb b. = alle goede dingen bestaan in
drieen.
II. Zret, tn. —, —en = drie.
Zreindlteltaft, nt. = drieachtste-maat.
Zrerattnet, zie Zrianget.
brei'armig = driearmig.
brerbaftig = parmantig.
brel'beittig = met drie pooten.
Zrablatt, 1. = drieblad, klaver.
breilatterig = driebladerig.
Zrerbuttb, m. = Driebond (Duitschland,
Oostenrijk en Italie).
Zreli biinbulL T. = drievoudig verbond.
Zreli beder, m. = driedekker.
brel i brii0tig = driedradig, driedraadsch.
Zret'ecf, f. = driehoek.
breferfig = driehoekig,
drieeenig.
bract-M(1
Zracinitifeit, tts.=Drieeenigheid, Drieeenheid.
Zracr, m. — = driepenningstuk, driekreuzerstuk; feinen Z. bap geben = ook een
duit in 't zakje gooien.
drieerlei, drieerhande.
bra- evict
brafait
= drievoudig; bc0 Z ref,
drievoud.
f a cb e =
Zretfartigfett, tn. — = Drievuldigheid.
= drievuldigheidsZrelfartinfetObiume,
bloem, driekleurig viooltje.
breilarbig = driekleurig.
Zreisfufb m. = drievoet, treeft, driestal.
= met drie voeten, drie pooten.
Ibret'gegang, m. = trio.
breilltiebrig = drieledig; van drie gelederen.
brabiirtg, :tjaarig = drieharig, met drie
haren; geslepen, slim.
Zrelliett, tn. — = Drieeenheid; drieheid,
drietal.
= driemanschap.
ZraOrrtlfiaft,
brettnufbert = driehonderd.
bretOun'bertfte = driehonderdste,
= driehonderdste (deel).
Zretun'bertftel,
breriabrig = driejarig.
Zrelfasfelocii, m. — = dreumes, peuter.
brei'tantig = driekantig, driehoekig,

ZrObetter.

Zraffang, tn. = drieklank.
ZreifitYtti(Ofeft, = Driekoningen.
driehoofdig.
braticipfig
Zreilittg, tn. —(e), —e = een derde (deel
van zekere maat); driepenningstuk; een
broodje van dien prije.
brerinal = driemaal, drie keer.
brei'malig = driemaal herhaald, drievoudig,
-werf.
brellitittt(er)ig = met drie meeldraden.
driemaster;
—
Zreilttafter, m.
brei'maftig = driemastig, driemast
driemaandelijks(ch),
driebreilt-tottatit(t =
maandsch.
bretn, zie barein.
driellwieler;
Zrellrab, 1.; :Pfiiitber, m.
-ponder.
driewielig.
=
Zraruberer, m. = trireme.
bret'ruberig = drieriemig, voor drie stellen
roeiers; b..e Oareere = trireme.
brei'faitig = driesnarig.
Zrarcti, m. = regel van drieen.
Zreildifag, m. = driedeelige maat.
— driespleet.
Zrerf(tIttl,
dig; - lettergrepig.
brei'llfeittn; =fitbig =
breViPannig = met drie paarden bespannen.
m. = drietand; steek.
breiVg dertig; er ift, ft* in ben Zreif3igen =
hij is in de dertig.
ZreiVger, m. — = dertiger; in ben
brethiger ,'sabren = in de jaren tusschen ..30
en .. 40.
= dertigvoudig.
brerftigfacb,
brerf#Aiiifirig = dertigjarig.
dertigste.
brefOofte =
Zret'fliattet, 1. = dertigste (deel).
brcift = stout, (vrij)moedig; driest, onbeschaamd.
= stoutheid, moed; driestZrerftigfeit,
heid.
breiltimmig = driestemmig.
van drie verdiepingen.
braftlinbig = van drie uren (uur).
steek.
m.
= driedaagsch; breitdgige aieber
derdedaagsche koorts.
breilaufenb = drieduizend.
brei'teitig = driedeelig.
Zreibierstettaft, m. = driekwartmaat.
Zraltm-tibfpiegetnet f. schakelnet.
breriviichentfir = driewekelijks(ch).
= drieweeksch, van drie woken.
—(eA —e = drietand.
Zra3acf,
brei'mutio = met drie tanden.
brei'eIn = dertien.
= dertienjarig.
breiVintte = dertiende.
1.
= dertiende (deel).
Zra3cfmtet,
—e = dril.
Zrcir, m.
— = drempel (van een
Zrent'pet, m.
sluis).
breldjett, ft.
(bu brifcb(e)ft, er brifcbt;
brafob u. brofcb; briifcbe; brifcdj! gebrofoben)
dorschen; ranselen; teere Stub b. = moeite
voor niemendal, monnikewerk doen; leuteren.
— = dorscher; er frif3t tvie
Zrellter, m.
ein Z. = hij vreet als een wolf.
Zrefriffteget, m. = dorschvlegel.
r.tentte, M.; lual3e, tn.
ZrefOulafd)ine,
dorschllmachine; -vloer; -wals, e. d.
u. U.
f. = Dresden.
Dreezdn),
(spr.:
Zre•S'ben
— Dresdenaar.
Zrab(e)ner, m.

brenettifd).
bre0.'benifcb = Dresdensch.
Zre'fen,
lade).

— = toonbank (met geld-

breffie'ren, fcbtu. (b.) = dresseeren.
—, —en = dressuur.
Zreffttr',
—e = eetbare paddeZriefefyling, m.
stoel, champignon.
—e = slechte turf; (zeem).
drift, strooming.
briften, fcbtu. (fj.) = drijven, driften.
zie Zrifficb.
—e = dril (een stof); oefeZriff', in.
ning (van rekruten); africhting.
Zrifilflogett, m.; :borer, m. = drilllboog;
-boor.
brirfett, fcbto. (b.) = drillen, draaien, boren;
(&ben) in elkaar draaien; (bie Nefruten)
drillen; (einen) plagen, kwellen.
—e = dril, trielje.
m.
Zvifling, m. —e = drieling; drijfrad
(in een molen); derde (deel als maat); drieloopsgeweer.
:fciOnefter = drielingsbroer, -zuster.
Zriff Jun% ; :nteifter, m. = drililkunst
(of: exerceerkunst); -meester (of: -sergeant).
brin, zie barin.
brin'gett, ft. (1.) (ht brings; -kb brang; brange;
bringe! gebrungen) = dringen; bie einbe b.
in bie Stabt = dringen de stad binnen; bal
bringt mfr burr b ,era = dat snijdt me door
het hart; b0 Oerticbt ift fa au un?, gebrun=
gen = het gerucht is tot ons doorgedrongen;
in einen b. = bij iem. aandringen; b (fj.) : auf
ettn. b. = op iets aandringen (er bat auf
/3e3abtung gebrungen 3. a).
brin'nenb, brittnlitt = dringend, urgent (a.
Oeicbafte, Oefabr).
Zriniffittfeit, to. — = noodzakelijkheid, haast,
urgentie; bie Z. beantragen = urgent-verklaring voorstellen.
brin'nen = (daar) binnen.
britt: au. b. = met zijn driven.
brifte = derde; bad {ft fein brittO
dat zegt hij om het andere woord; au?, hitter
anb = uit de derde hand.
brift(e)ijatb = derdehalf.
= derde (deel).
Zritlef, f.
brietentl = ten derde, in de derde plaats.
brittletft = op twee na (de) laatste.
Zritt'ntiibttett, f. = derde meisje.
brat, zie barilber.
bro'bett = (daar) boven.
—n = drogererij, drogistwaren.
5ro'ge,
Zruf genbanbter, m. = drogist.
= drogerijen.
Zrogerielvaren,
—e = droget (een zekere
Zronett', m.
wollen stof).
Zrottiff, m. —en, —en = drogist.
Zrat'brief, m. = dreigbrief, brandbrief.
bru'Ott, fcbtu. (b.) = (einem) dreigen (mit ettn.);
b r o benb = dreigend.
—n = dar, hommel.
zrowne,
briitynett, fcblz. (fj.) = dreunen, schudden,
daveren, weerklinken.
Zroft'rebe, tn., Zrarivort, f. = dreigende
rede, woord(en), dreigement.
Zrott'ung, tn. —, —en = bedreiging, dreigement.
= koddig, aardig, grappig.
—, —en
koddigheid.
ZroVtigfeit,
—e = dromedaris.
Zrontebor', f.

Zvi% m.

Zromme s te,

- n = trompet.

Znufprobe.
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—, —n = dronte, walgvogel (een
uitgestorven vogel).

Zron'te,

= drops.
Zrop,
—n = huurrijtuig, vigilante.
ZrofdYfe,
= standplaats voor
ZrofdrfettbaftePlat
rijtuigen.

Zrofdyfenfutfci)er, m. = huurkoetsier.
ZrofdrfettlIntarre, iv. ; : Of erb, f.u. a.= nummer, paard van een huurrijtuig (vigilantepaard) e. d.

— en = uitpluizerij].
[Zrafelet',
—n = lijster.
Zroffet,
u.
—en,
—e(n) = drost, drossaat.
Zrott, m.
= aan de overzij, hierover; ginds.
briii tter = er boven, er over.
Zrucf, m. —e = druk, drukking; gewicht, last, zwaarte; (beurst.) depressie;
druk (boek-, katoen-); in Z. geben = laten
drukken; im Z. befinbticb ob. begriffen = ter
perse.
geschikt om gedrukt te worden,
brufflutr
te drukken.
ZrutfliericOttaer, m. = corrector.
redacteur, uitgever.
Zruffinforger, m.
toestemming om te
Zrutrbeinilligung,
drukken.
Zrucrtiogen, m. = vel druks.
Zturbudiftabe, m. = drukletter.
— = weglooper, dezerZriiefeberner, m.
teur, uitknijper.
briiefeflergern, fcbtu. (b.) = uitknijpen, achteruitkrabbelen.
bruefen, fcbh. (b.) drukken (letters, figuren);
er fiigt tuie gebrucft = hij liegt alsof het gedrukt staat.
briiefen, fcbtu. (fj.) = drukken; duwen; pressen; klemmen, wringers; bezwaren, zwaar
wegen op; verdrukken, onderdrukken; einem
Me ,anb b. = iem. de hand drukken; einen
an bie taanb b. = iemand tegen den muur
duwen; fein Cieget auf ettn. b. = zijn stempel
op iets zetten, zijn zegel aan iets hechten;
bal brikft ibn au Ooben = dat drukt hem neer;
er Inei3 nicbt, too micb ber Scbub brilcft = hij
weet niet waar mij de Schoen wringt; brilcft
6 be ? = zit het hem daar? zie ook P3 a n f I;
flit b. elkaar verdringen; zich of elkaar
platdrukken; stilletjes weggaan, zich uit de
voeten maken, uitknijpen; fidj non ettn. br. =
zich (ongemerkt) van iets afmaken; fidj nom
Zienfte br. = op een slimme manier van den
dienst vrijkomen.
briiefettb = drukkend, zwaar; lastig.
= drukker.
Zruefer, m.
Zriicifer, — = drukker, knop, knopje
(om op te drukken); trekker (aan een geweer
bij v.); sleutel (bij de telegraaf).
drukkerij.
Zrutfereii , ru. —, —en
= drukinkt.
Zrueterfarbe,
Zruclergc0iffs, m. = drukkersgezel.
= verlof om te drukken.
ZrutterlauttnW,
druk ll loon;
ZrueferIllutitt, m. ;
-zwart (of: -inkt).
ZriliffeOler, m. = drukfout, drukfeil.
persklaar.
briliffertirt
druk-, persvrijheid.
Zrud'fretheit,
gedrukt katoen, bont.
Zrucrfattun,
Zrturfoften, V. = drukkosten.
Zrucflegung, tu. = 't in.druk-bezorgen.
plaats, waar een boek wordt
Zruttort, m.
of is gedrukt.
Zrucripreffe, tn.; :hobs, tv. =
-proef.

11.
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perspomp.
ZrucrOuntpe,
bruirricOtig = correct, zuiver, zonder drukfouten.
Zrucrfactie,

ZruiffrPrift,

Zummbeit.

Zucbat'be, zie Ziicfbarbe.
—, -en = roeibank; kronkel (van
Zurtt,
een touw).

= drukwerk.
= ducdalf, dukdalf.
-,
Ziitibat'Oe,
= gedrukt stuk, gedrukt buclen, Tcbtt). (lj.) neerdrukken, neerbuigen ;

werk.
tIrtUflett, fern. (lj.) = talmen, treuzelen.
- = treuzelaar.
Zrtuffer,
Zrucrfteratoef, nt. = zuiger (van een perspomp).
Zrucrinrbefferuttg, = verbetering van den
druk, correctie.
verbod
Zructi ll berbot, f.; Amain-Wrung,
om te drukken.
= drukrol.
Zructluai5e,
Zruerivarett, $r. = gedrukte stollen.
gedrukt (boek)werk; persZructi ttierf, f.
pomp; hef boom (aan de muntschroef).
toovenaar, duivelsZrus bc, nt. -n, -n
kunstenaar; Z. tn. -, toovenares, heks.
Zrui bettbaunt, m. = boom waaronder de
heksen bijeenkomen.
= drudevoet, pentagram
Zruibettfut
(een tooverteeken fr-■

klein maken, vernederen; nekken; buigen;
flit b. = het hoofd buigen; zich klein maken,
in zijn schulp kruipen; wegkruipen; duiken
(van eenden).
- = duiker(leiding); duikerZitefer, m.
(eend).
- = geniepigerd, gluiZuct'utiinfer, m.
per, huichelaar; stills in den lande.
burrntituferig = gluiperig.
Zuctiftein, m. = tufsteen.
= ijdele praat; gebazel;
Zubether, f.
beuze]ing.
-, -en = gedoedel, gedeun.
ZUbeici t ,
- = doedelzakspeler,
ZuWeger, m.
knoeier (in muziek of zang).
doedelen; deunen.
Tc11). (b.)
Zu'beffad, nt. doedelzak; er fiebt ben
(intinet fur einen Z. an = hij ziet den hemel
voor een blaasbalg aan.
Zrui'be, m. - it, -n = druIde(keltisch priester). Zubler, zie Zubefer.
brunt, zie barum.
Zuetr, 1. -(e)&, -e = duel, tweegevecht.
brun'ten = daar ginds, daar beneden.
Zueffanti m. -en, -en = duellist.
brun'ter, zie barunter.
buelficren tick fcbin. (lj.) = duelleeren.
verordening tegen het duel.
= 't dorschen, 't gedorschte. Zuennattbat,
Zrttfori, m.
u. ..jett](.. nen) -,-ZriiWerien, 1. - - = kliertje.
Zuen'ia, Zuen'un, iv. -,
duenna, eerehoedster.
Zriifflyting, zie Zriejcbting.
Zrui fe, iv. -n = opeenhooping van kris- Znett', f. -(e)I, -e = duet, duo.
tallen in het gesteente; droes (paardeziekte); Zliffet, m.
= duffel.
= geur, reuk; waas,
bUartige Z. = kwade droes.
5uft, in. -(e)I,
—n
klier.
Zrit'fe in.
fijne damp, wasem.
dommelen, burten, fcbin. (ti.) = geuren; uitdampen.
bruifein, brulett, fcbin. (lj.)
doezelen.
burtettb = geurig, geurend; welriekend.
droesem.
geurig, aromatisch; wazig, dampig.
Zriffett,
buttin
= opzwelling van
- = dukaat.
Zriiifenanfitivellung,
Zutaitett, m.
de klieren.
Zuraleugolb, T. = dukategoud.
klierachtig, -vormig.
brii'fettartig
buttir = ductiel, rekbaar.
ductiliteit, rekbaarheid.
= klierontsteking. Zuftilitat', in. ZriVfeneutiiinbung,
Dulcinea, beminde.
brilifettfiirtnig — kliervormig.
Zufeittect, in.
duldbaar, draaglijk, verdraaglijk,
Zriifenligefcttontft,
:trantbeit,
= butblfar
klier gezwel ; -ziekte.
te verdragen.
(gesteente) vol van kristallen.
burbett, fcbin. (b.) = dulden, lijden, verdragen ;
brulig
klierachtig.
brii'-fig
el bulbete micb ba nicbt Langer = ik kon 'ter
niet 'anger uithouden.
brufif an, zie brufern.
= lijder, martelaar.
ZriWitutr3, in. = ranonkel, wilde peterselie. Zurber, m.
-n = dryade, woudnimf.
Zrtunic, in.
bulblant = verdraagzaam, gelaten.
- = duldzaamheid, verZfitonle, -n jonk : Chineesch schip. Zittbjantreit,
draagzaamheid.
Zfittufget, iv. -, -rt = dzjungel: met riet
begroeide moerassige streek.
Zurbung, in. - = het dulden, lijden.
= roeipen, dol.
Zittaenb.
5t3.
Zate, in. -,
— -e(n) = mis, jaarmarkt.
tnt = jij, je, u, gij,; mit einem bit unb bufein, Zutt,
auf bit unb bu fteben tern. met „jij" en Zutiinci a, zie Zulcinea.
„jou" aanspreken, zeer gemeenzaam met Zu'ina, in.
= Doema.
iem. zijn.
buntnt (bummer, biimmft) = dom, onnoozel;
dwaas, gek; bctI ift eine buttune Oefcbicbte =
Zuat', nt. - (e)I, -e;
m.
-ate =
dat is een gekke, een lastige geschiedenis,
dualis, tweevoud.
een gek geval; er ftbivatt buttimeI seug =
dualisme, heerschappij
Zuatle'utu,
hij praat zotteklap; ad) 11)(0, bummeI Bettg ! =
van twee, 't tweevoudjg-zijn.
Zualiff, nt. -en, -en - dualist: aanhanger onzin! bamit fiingt man Ziimme dat is goed
van het dualisme.
voor botteriken; bie Zummen baben bctI meifte
Ofild = de gekken krijgen de kaart; ber ROf
zie Zabe r.
dubieus: twijfelachtig.
ift mir gaits b. = mijn hoofd is net suf; el
bubitW,
ivirb mix b. im Rol* - ik word suf, duizelig.
Zubleftr, iv. -n, -11 = doeblet, dubbele.
domoor.
bublie'ren, fcbin. (t.) = verdubbelen; voeren; Zuntm'bart, m.
doubleeren, een double maken.
buntmib reift = domdriest, -brutaal.
-e = onnoozele bloed,
= dubloen, dubbele Zuntlateriatt, m.
-,
Zubto'ne
pistool (Spaansche munt).
botterik.
-, -it = doublure, voering, Zittittteitett, tv. -, - en = domheid, onnoozelZubliere,
heid; dwaasheid, stommiteit.
opslag (aan uniform).

Mummfoof.
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untmlopf, m. = domkop.
umntrian, zie Zummexian.
bumpf = dof, gedempt, mat (Zon, Stimme);
bumlafer Scfpnera=drukkende smart; buttiOe
2uft = zware, zoele, benauwde lucht; e ift
bumPf int Bitnmer = drukkend, benauwd; bie
ittger finb mit bumf = mijn vingers zijndood;
ein burnlIfer alaum een duf, rnuf vertrek.
iint4y fel, zie Ziimpef.
= dolheid, matheid, enz.
ZuntprOit,
vgl. bumPf.
buirtlrfig =-- bedompt, duf, inuf(flg), vochtig.
zie
duin.
riii ne, tn. —,
ii'nengra, 1. = duingras, helm.
mest.
rung, m. — (e)
biin'aeu, fcbtv. (lj.) = bemesten, mesten.
mest, bemesting.
iin'ger, nt
iini ger erbe, ; 4iaufen, tn.= mest aarde;
-hoop.
= mestvork.
ung'gabcf,
iin'gung, rn —, —en = bemesting.
bun'tel
donker,
duister: onduidelijk,
I.
onbegrijpelijk; e tuirb b. =- het wordt donker;
bit 2aml3e brennt b. = brandt donker; eine
bunite ,Nbfe = een duister hol; eine butiffe
Mmung = een vaag voorgevoel; eine buntfe
Critinerung een zwakke herinnering; mitt
bunffer ScOriftitetfer =een. moeilijk tebegrijpen
schrijver; Von bunffer ,erfunft = van onbekende, geringe, twijfelachtige afkomst; int
Zunfefn = in het donker.
II. Zunlet, f.
= donker, duisternis.
= verwaandheid, laatdunkendr Uni ta, nt.
heid, eigendunk, inbeelding.
bunlet Wan ; :braun ; =farbig ; =get° u. =
donkerilblauw; -bruin ; -kleurig; -geel.
biin'tclOaft = verwaand, laatdunkend.
— = donkerheid, duisterheid,
uni feltwit,
duisternis; onduidelijkheid, onklaarheid, onbegrijpelijkheid; in be r Z. teen = teruggetrokken leven.
unlelf cannier, tv. = donkere kamer, camera;
adjt gage Z. = acht dagen cachot.
un'tetntann, m. = domper, duisterling.
(b.) = donker maken; donker
buni feln, f
wosden; bet alum bunfeft in aub = maakt
't donker in 't huis.
zie biinfefbaft.
biins fen, fcbrv. (1.) dunken, voor'komen; mit
mij dunkt;
ob. mit biinft [ob. beutt]
b. = zich dunken, zich gelooven; er biinft fit
hug ob. faf3t ficb Mfg b. = hij meent, dat hij
slim is; er bath fit ettv. Orof30 = hij meent
dat hij heel wat is.
f. = Duinkerken.
iinf tirrimer = Duinkerker.
bilun= dun, fijn, spichtig; bur bier unb b. =
door chk en dun; cut biinner Zgatb
= met een ijlen baard.
dunbier
iinn'Oier, f.
tv. — = dunte, dunheid,
riin i ne,
magerheid, ijlheid.
biinn'D baarig ; = befit; ; zfeibig u. a. = dun II
harig; -halzig; -lijvig e. d.
un'nuflg, hi. —, —ett = flank, dunne lap
wild.
—e(n) = domkop, ezel.]
rutO, tn.
Ziinfte = damp, uitwaseming,
run% nt.
wasem; fijne hagel, schroot; begrip, idee;
einem mitten bfauen Z. bormaten iem. een
rad voor de oogen draaien; hit Zunfte fan=
beneveld, aangeschoten zijn; bon ebetcViften

bat er feinen Z. = van zaken heeft hij niet
't minste begrip.
bunfrartig = dampvormig.
runkbab, = damp-, stoombad.
bnniften, fcbtv. (t.) = dampen, stoomen, rooken.
(b.) = stoven.
f
= (vogel)jachtgeweer.
bnufffiirmig = dampvormig.
dampig, nevelig.
bnni ftig
r unit' freW, en. = dampkring.
Zit'nung, lit. —, —en = deining.
= duo.
1.
= induodecimo (in-12°, boeknot) ei', j.
formaat).
prinsje, vorstje.
uubc3ffiirft, tn.
twaalfdeelig, twaalftallig.
buobeiintar
twaalftallig stelsel.
Zuolnaintat'fb-ftent, f.
—n duodecime (interval).
ruobe'aince, tv.
fcbtn. (b.) = dupeeren.
bulilie'ren, tv.(b.)=doubleeren,verdubbelen.
iii. —, —en ------ dupliek.
—e = duplicaat, copie.
uplitar,
—, —en = duplicatie, verruplifat ion',

dubbeling.

to'ren = duplicator.
upfita'tor, nt.
bupti3ir'ren, cOtu. (b.) = van dupliek dienen.
niajeur toonaard.
rnr, f. —
durabel, duurzaam,
bura'bel
I. bumf), $riip mit Mt door, doorheen, door
(door middel van, ter oorzake van); gedurende;
einettt. etto. b. bie i5inger jeben = van iem. iets
door de vingers zien; b. bie $oft = met de
post, per post; bie fteinen Steiben tnerben b.
grii5ere erfett = door grootere vervangen; b.
mitten Oergftur(i, etter, Sturm aerftiirt = door
een bergstorting, brand, storm ernield; bie
Oejtreibung non jnbien bursllet = door Vet.
II buret), door; b. unb = door en
door, geheel en al; bie Scbube finb b. = mijn
schoenen zijn door; er ift b. = hij is er door
(t. w. door zijn examen, een ziekte); er ift
= hij is gerulneerd, op de flesch.
unten
burriyartern, iv. (lj.) flunk bewerken, beploegen; geheel afploegen; (sin Ouc)) dOOrwerken, clOOrblokken.
burararticiten, fcbtv. (b.) werken door, goed
bewerken; goed kneden; (tin Out) goed bestudeeren; volledig bewerken, afwerken; -fhb
= z i ch doorheen werken (bunt ba4le
brange, buret) ate tinbernifje, ben Stnee).
burrfiiit'3en, ftiv. (1.) = doorbijten, doorvreten, verteren.
barrOat0' geheel, geheel en al, heelemaal;
volstrekt, bepaald, absoluut; alleszins, door
en door, ten eenenmale; met alle geweld; b.
nitt volstrekt niet, stellig niet, geenszins.
burcirbacten, ft. (tj.) = door en door bakken.

burrlYbaufrlyit, burcirbauf en, jobb). (tj.) =
doorteekenen, doorprikken.
fcbtv. (b.) = doortril'len, door
(lets) gaan of varen.
bureirtnifien, ft. (tj.) = door'bijten; fief) =
zich door (jets) heenbijten, zich er door redden, zich er door slaan.
burcirOei3en, feint' (b.) = door (en door) beitsen
(met een bijtend middel).
burrfrilefonunen, ft. (lj.) = door s krijgen; doen
slagen.
burc4lier atm, ft. (tj.) ten ein de toe bespreken.
burdyb Oen, jcbtv. (b.) = biddend doorbrengen;
(een gebed) geheel afbidden.
burrlybetteln firk jcbtv. (tj . ) = al bedelende zijn
weg vervolgen, zich met bedelen er doorslaan.

burrigm'ben,

burdibeuteln.
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burrO'boutein, fcblu. (b.) = doorbuilen.
goed, volmaakt opburdrbittieu, fcbtv. (0.)
voeden, vormen, ontwikkelen.
burObtafen, ft. (t).) doorblazen; stukblazen;
geheel afblazen (een muziekstuk bij v.).
burcirtfiiittern, fcbtn. (b.) = door- of uitbladeren; burd)biiit'tern = doorbladeren, doorloopen (vluchtig).
)Durtirbieuen, fcbtn. (b.) = afrossen.
Zurcirbtirt, nt. = doorkijk; inzicht.
burdybliden, fcbtp . (b.) = door'schijnen, door'schemeren; burebblicleu, fcbtn. (b.) = doorzien'.
burdrbiluten, fern. (Ii.); 'iris en, icbw. (b.);
=botiren, id)rn. (b.) = door (jets) blinken,
schitteren, boren.
burr4botrretc, fcbtn. (b.) = doorbOren (met
een dulk, met de oogen), doordrin'gen.
burrifOrateu, ft. (b.) = door (en door)braden.
bruisen, loeien,
burdybraufen, ittty . (f.)
stuiven door.
door-, stukbreken;
burdrbicedyn, ft. (b.)
(eine -trcte, eine Mauer) door'breken,
(f.) = door'breken (van dijken); uitkomen (van
pokken); burri)bredren, ft = breken;
dringen door (eine 23toctabe 3.0.); door'boren,
door'breken, open werken; bur cbbrod)ene
9trbeit
a-jour-werk.
burdrbrenuen, unr. (f.) er van door gaan,
zich uit de voeten maken; door (iets) heen
branden.
burdrbriugen, unr. (b.) door (iets) been
brengen of krijgen; door (iets) heen doen
gaan; er door krijgen, er door helpen (ein
(l3efet, einen Stranten, einen Ranbibaten); er
door brengen, er door lappen, verkwisten;
zich er door werken; er komen,
WI) b.
zijn brood verdienen; er bringt Rd) nur
merticb burcb = hij heeft maar een sober
bestaan.
ZurdrbruM, m. = het doorbreken; uitkomen
(van de tanden, de pokken); doorbraak; aum
Z. locomen = uitbreken.
burdOriirteu, fcbtn. (tj.) = met gebrul vervullen.
burdrburVtabieren, fcbtu. (tj.) = door'spellen,
geheel spellen; van begin tot Bind doorlezen;
na- of uttpluizen.
burdibrutt' - doordacht, wel overwogen.
burdibamlYfen, ficbm. (b.) = met damp of rook
doortrek'ken, vullen.
burdibenlen, unr. (tj.) = doorden'ken, overwe'gen, grondig nagaan.
burdybriingen fir,, fcbm. (1.) er door dringen, zich er door werken.
buriffbringen, ft. (f.) = door'dringen, zijn
weg vinden, ingang vinden (neue Oegriffe, bie
Game); mit feiner 9,Reinung b. zijn meening ingang doen vinden. burdibrin t gen, ft.
(b.) doordrin'gen, geheel vervullen ; b ur cb,
b r in'g en b - doordringend, scherp; bur cb=
b ru n g en feitt = overtuigd. doordrongen zijn.
burcirriiden, fcbm. (b.) = doordrukken, indrukken, een gat in (iets) drukken ; doorzetten,
er door krijgen; WI) b. = zich er door
werken.
burrOunteit, fcbtu. (b.) = met geur vervullen,
parfumeeren, doorgeu'ren.
burdreilen, fcbtn. (f.) = snellen door; buret):
Men, (tj.) = doorsnel'len, haastig doorloOpen.
I. burrOeittan'ber = door elkaar, dooreen; bunt
b. = slordig door elkaar, in bonte wanorde.

burttfiihren.

— verwarring, warIL Zurtteinan'ber, f.
klomp, chaos.
burit'ettern, fcbw. (b.)
dooretteren.
burOfOren, ft. (b.) = door- of stuk rijden;
b., (f ) doorvaren, -rijden (tinter ether Oriicte
b.); varende of rijdende doorbrengen; burdy.
fatrrett,
= doorschie'ten, doorklie'ven;
gaan door.
= doorvaart, doortocht, doorZurctlaOrt,
rit; doorvoer.
ZurcOla4rOcielb, =rer4t, f., =301, m. = doorgangs-, doorvaarts-, doorvoergeld of -recht.
Zurdrfall, m. = val (door iets heen), val,
mislukken; buikloop.
burdyfaltelt, ft. (f.) = door (iets heen) vallen;
(non einem cbaufilieter, einem Stitcr, bei ether
eabt) vallen, niet slagen, schipbreuk lijden,
fiasco maken; (tin Kamen) druipen ; (in loterij)
met een niet uitkomen.
burrirfaUfen, fcbth. (f.) = door en door verrotten.
burdyfed)teu, ft. (b.) = er door'halen, met inspanning van krachten er door krijgen, doorzetten;
zich er door slaan.
burrirfelien, fcbly . (1.) = doorvijlen; geheel
beschaven, polijsten (van een letterk. werk).
burttfeudyten, fcbtp . (b.) = door en door
vochtig maken, met vocht doortrekken.
vuren of schieten
burcOs feueru, fcbtn. (b.)
door; door en door verhitten.
burOtinben fic4, ft. (b.) = zijn weg vinden.
= door'wrijven.
burdrfitfdyin, fcbtn.
doorflik'keren,
burd-Mantluen, fcbtn. (b.)
doorvlam'men.
burdyffattern, fcbtn. (f.) = doorflad'deren.
burVIetiyten, ft. (b.) = doorvlech'ten, doorwe'ven.
burcirfliegen, ft. (f.) vliegen door; burdy
flienen, ft. (b.) = doorvlie'gen, haastig doorlezen, doorzien; ook: er bat ba4 Oucb nur
burcbgeffogen.
burdrfliefien, ft. (I.); ft.(f.)=vluchten,
vloeien of stroomen door; burdiffie'fiett, ft.
(b.) = doorstrOOmen, doorlethpen.
= doortocht (al vluchtende).
ZurdffturOt,
burdffiiidjtert, fcbtu. (f.) = vluchten door.
Zurdrilua, m. = het door'vliegen.
Zurdyflufb m. = het door'vloeten.
burckftulen, fcbtu. (b.) = doorstrethmen, overstroomen.
burcbfor'fiten, fcbtn. (b.) = doorvorschen,
doorzoeken, doordringen, doorgronden.
rondvragen, de rij
burdYfragen, fcfp-i3. (tj.)
afvragen ; (een les) geheel uitvragen ; WO b. =
vragend zijn weg vinden.
vreten of knagen door;
burdyfreffen, ft.
tiff) = (van insekten) een gang door iets
heen vreten; burdOreffen, ft. (tj.) = doorvreten; non eiirmern burcbfreffen = door de
wormen opgegeten.
burdifriciren, ft. (tj.) doordringen (van
koude); icb bin gate burcbfroren = ik ben
door en door koud.
burciffucbtein, JAM (b.) = afranselen.
burriffithIen, fdjm. (b.) = voelen door; bespeuren; dtep(ge)voelen; burdfliiirten, (b.) =
doorvoe'len.
doorvoer, transito.
Zurciffuig,
burdjfiibri bar = door to voeren, uitvoerbaar,
mogelijk.
burdYfiibrett, fcbtn. (b.) = doorvoeren;
voeren, doorzetten, ten einde toe volhouden,
doorvoeren.

buntfuOrbanbei.
ZurcbluigliOanbel,
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:WI, in. = doorvoer ll- burcb'Oeffett, ft. (b.) = (einem) door iets heen

handel; -recht.

burdOurAett, fcbtv. (b.) = doorklie'ven, doorsnij'den; diepe groeven of rimpels in iets maken.
burdyfuttern, fcbto. (b.) = geheel voeren (met
voering).
burcirfiittern, fcbtu. (b.) = door en door voe(de)ren; ben Sinter = gedurende den
winter voe(de)ren.
Zurdygang, m. = doorgang, passage, doortocht; doorvoer.
— = slechte betaler,
ZurOgiinger, m.
oplichter; losbol, doordraaier; doordraver.
burcbi giingig = algemeen, altijd, geregeld.
ZurdrnattOpunft, in. = doorgangspunt.
ZureffganOberteto, m. = doorvoerhandel.
ZurdYnangOoff, m. = doorvoerrecht.
= doorgaande trein.
ZurrO'gannOug,
burdhleb(e)n, unr. (1.) = doorgaan, passeeren;
doorheen gaan; er van door gaan, op hol gaan;
bie OefePorlage gebt bur = gaat er door,
wordt goedgekeurd; eine Regel gebt burl) =
gaat door, gaat op; icb hill rs'fitten bad tett
nodj b. Wien = ik zal 't voor dezen keer nog
eens door de vingers zien; b., (t.) = (lid) bie
doorloopen; doorloopen, nagaan (de
boeken, de rekeningen); [burd4gel)(e)tt =
doordrin'gen, doortreklen.]
burcO i getjettb = doorgaand (waren, wagen,
trein, billet); algemeen, doorgaand.
burcfrcietienbb = (zoowat) altijd, door de bank,
geregeld.
burcirgeigen, fcbtu. (b.) = geheel afspelen,
doorspelen (op de viool).
burdwillen, bure4gerftigen, fcbto. (b.) =
met geest bezielen, doortrekken.
burdygertien, fctiv. (b.) = door en door looien ;
afrossen.
burrirgiefien, ft. (Ij.) = er door gieten.
fdPv. (b.) = door (iets) heen
schitteren.
burOglitiern, fcbto. (4) = door (iets) heen
flikkeren.
burrifglii0en, fcbtv. (b.) = door en door gloeien,
fd)tv.
geheel gloeiend maken;
(b.) = doorgloei'en, doortin'telen.
burcb'graben, ft. (b.) = doorgraven, er door
heen graven.
burOgrelfett, ft. (ti.) = doorheen grijpen;
doortasten, krachtig optreden.
burdyfireifenb = krachtdadig, doortastend,
grondig; burdigreifenbe Ziefferung =ingrijpende
verbetering.
buntgriebetu, fcbto. (b.) = doorzoeken, doorsnutfelen, doorvorschen.
kijken door.
burdygurfen, fcbto. (b.)
Zurcirguk m. = doorgieting; gootsteen; doorzij peling.
burciAarten, fcbto. (b.) = doen weerklinken.
burcirtiiianntern, fcbtu. (ti.) = (iets) doorhameren.
Zurrirbau, m. = doorhakking, doorhouw (in
't bosch).
burcirtyluen, ft. (b.) = doorhouwen, -hakkeni,
doorslaan; afranselen; ben gorbifcben lnoten
b. = den Gordiaanschen knoop doorhakken;
WO b. = zich er door heen slaan (met de sabel
in de hand bijv.): burithateett doorhakken.
burdrftectiebt, fcbto. (b.) = flink hekelen;
doorhalen, kapittelen, de les lezen; over den
hekel halen.
burdfinipit, icblv. (b.) = door en door ver-

warmen, warm stoken.

buntiernen.

helpen, er door helpen, uit de klem helpen;
firi) b. = zich er door redden; fidj nttibfant,
ftimmerficb b. = een kommerlijk bestaan hebben.
Zurit'hieb, m. = doorhouw (in 't bosch).
burrigiiiirten, fcblv. (b.) = een holte, opening
door iets heen maken.
fcbtu. (b.) = over den hekel halen ;
doorhalen; afrossen.
burcirbolpit, fcbtv. (b.) = afranselen.
burrirbiipfen, fcblv. (1.) = huppelen door;
bnrciAiiplett, fobto. (b.) = doorhup'pelen.
buntir'ren, fc:bto. (b.) = dwalen, zwerven door.
burriliagen, fobt-u. (tj.) = door (iets heen)jagen ;
b., (f.) = door iets heen vliegen, snellen.
burCa'Ren, fctr). (b.) = doorja'gen, afjagen.
burdjfat'ten, fcbtv. (b.) = van koude doordringen, verstijven.
burOtiintWen, fcbtv. (b.) = uitvechten, er
door slaan; burr41iinttefett, fcbto. (b.)= doorwor'stelen.
burcblauen, fcbtv. (tj.) = goed kauwen; fig.
kauwen, telkens herhalen.
(f.) = klauteren door.
burrifttettern,
burdrffingett, ft. (b.) = dOOrklinken, bovenuit
klinken; burrbilin'gen = doorklin'ken.
burririloOfen, fcblv. (b.) = door iets been
kloppen; afrossen.
burdyfneten, :rocljen, fcbto. ‘(b.) = door en
door kneden, ..koken.
I. burOtommen, ft. (f.) = komen door, trekken door; 't ontkomen, ontsnappen; er door
komen, slagen (bij een examen); ift nicbt
burcbaufommen = er is geen doorkomen aan;
boffentrfcb toirb er nocb b. = zal hij (een
zieke nl.) er nog boven op komen; nor film,
merlicb b. = met moeite rondkomen.
11. Zurriyfolunten, f. = het slagen, het doorkomen enz.
burcOliinnen, unr. (fj.) = er door kunnen,
kunnen passeeren.
Zurririonnoffentent, f. = doorcognossement.
burdyfoiten, fcbm. (ti.) = alles proeven; geheel ondervinden.
burchlratlen, fcbtv. (b.) = door-, stukkrabben.
burttiren'3en, fcbtv. (b.) = doorkruisen, doortrekken; tegenwerken.
burrirtrivteit, ft. = door (iets) been
kruipen; burrOfrielten, (b.) = doorkrui'pen,
doorsnuffelen.
burcirtangen, fcbto. (b.) = reiken door, aangeven door.
burdjiiir'inen, fcbto. (b.) = leven makend
doorbrengen, doortieren.
riffle = doorgang, doorZurOtafb m...
latmg; doorslag, vergiet(test).
= doorlaten; laten slagen,
burcirtafiett, ft.
toelaten; door de vingers zien.
burdytaffig : b. fein = doorlaten, poreus zijn.
I. Zurdyfauclit, tn. —, —en = Doorluchtigheid;
Hoogheid; g m. Z. = Uwe Hoogheid.

II. burtfitaudit' (u. burcirfaud)t),burditaudY:
fig, burefilauditigft = doorluchtig, allerdoorluchtigst.

Zurdytauf, nt. = doorloop, gang.
burcirtaufett, ft. (tj.) = door-, stukloopen;
b., (1.) = door'loopen, door'snellen; burit:
laujen, ft. (b.) = doorloo'pen, doorbla'deren.
buritte'bett, fd)tv. (b.) = doorle'ven, beleven;
ook

burcOleiten, fcbto. (b.) = leiden door.
burOternett, fcW-u. (fj.) = (Jets) door'leeren,
van begin tot eind leeren.

burcOtefen.
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burctifc0ieten.

burOtefen, (ft. b.) = geheel doorlezen; ffitcbtig burtiOnfigeht, fcbtn. (b.) = afranselen.
b. = vluchtig doorlezen.
burcirpuraelit, zie ,Utumpf en.
burcOleuttteu, fcbtn. (b.) = schijnen door; burdicluefien, ft. (f.) = (er) door dringen;
doorschemeren ; (einem) door iets heen lichten.
sijpelen; burctquelett, (lj.) = doordrin'gen,
burCeucirten, fcbtn. (b.) = doorlich'ten, met doorstroo'men.
licht doordrin'gen.
burttque'ren, f dj tv. (b.) = dwars doortrekken.
buritlierten, ft. (b.) = door-, stukliggen; buriffriiurOeru, fcbiu. (b.) = goed rooken;
ficb b. = zich dOOrliggen.
burriyriiu'cliern = met rook doortrekken.
burttfo i c4eu, fcbtn. (1.) = knippen (van spoor- burcirraffetn, zie 4tumpien.
wegkaartjes), perforeeren.

burittiVftern, fcbtn. (b.) = gaten maken in;
Me Zerfaffung b. = 't met de grondwet niet
zoo nauw nemen.
burcbto'bern, fcbtn. (b.) = doorvlam'men,
doorvon'ken.
burstiiirten, fcbin.(b.) ventileeren.
bunt'liinen WO, ft. (b.) = zich er door
liegen.
burctituut'peu, fcbtv. (fj.): bie Vtacbt b. = den
heelen nacht door boemelen.
burOutarben, fcbm. (b.) = doormaken, afloopen (alle klassen, een cursus); doormaken,
ondervinden, meemaken.
ZuretrinaricQ, m. = doormarsch.

burit'utarfitieren, fcbtv.(f.)=doormarcheeren,
doortrekken.

burdruteffen, ft. (f).) = geheel meten; bunt:
Ineflen = (stappend) door'trekken.
Zurdruteffer, m. = doorsnede, middellijn.
bur(t'utiftteu, fcbm. (tj.) = door iets heen
mengen; doorschudden; burttmiliten, fcbtn.
(ti.) = door elkaar mengen, vermengen.

burit'utiiffen, unr. (b.) _= er door moeten.
burdrutuftern, fcbtu. (b.). doorzoeken, doorsnuffelen, nagaan, bevitten ; burcOnneftern =
onderzoeken.

burdmadrten, fcbiu. (b.) = in duisternis hullen.
doorknagen.
burelynagen, fcbtn. (b.)
doornaaien, rico bie
burdj'natjen, fittn. (b.)
finger b.

zich de vingers stuk naaien;

buntnii'ften = doornaai'en.
burr#ttafifen, fcbtn. (lj.) = door en door nat
maken, met vocht doortrekken.

burcirttermen, ft. (b.) = behandelen, uitleggen;
onderzoeken, nazien; onderhanden nemen.

burciptet'Aen, zie burcOntiffen.
Zurciflutfi, m. = pas, doorgang, engte.
gaan door, pasburciOniffteren, fcbtn. (f.)
seeren door.

burtt sPatf*n, icbin. (b.) = doorheen plassen.
buntlictufert, fcbtn. (tj.) = doorprikken, doorteekenen, (een teekening) doortrekken, doordrukken.
bunt'Veitfrten, fit O. (b.) = met de zweep
afranselen; vluchtig doorlOOpen.
burcinifeifen, ft. (b.) = van begin tot eind
fluiten, affluiten.
burstiMiigen, fcbtn. (b.) = degelijk beploegen,
door'-, stukploegen; buntpftii'Ren = doorploe'gen.
burOPitgern, fcbtr. (f.) = (ergens) door reizen, trekken.
burit'Otacten, :Otago' fief), icbin. (b.) = met
moeite er door komen.
burdrOluinPfett, fcbin. (f.) = zakken, druipen,
stralen.
burcO'Praffen, fcbiro. (b.) = er door brassen,
lappen; burftraffen, fcbtn. (fj ) brassend
(den tijd) doorbrengen.
burcb'preffen, fcbtro. (fj.) = drukken, persen
door.
burit'inobtereit, fcbtn. (b.) = een voor een
probeeren, onderzoeken.

burrilrerintert, fcbtn. (b.) = van begin tot eind
(be)rekenen, narekenen.
burctrregneit, fcbW.(b.)= door'regenen; burc0:.
reg'nett = doorre'genen.
burdyreibett, fcbtn. (b.) = door iets heen
vrij , en, stuk wrijven.
burtifrehten, fcbtn. (b.) = doorheen reiken.
= doorreis.
Zurrirreife,
burcirrelfen, fait)). (f.) = reizen door, doorreizen; burcOreit fett, fcbtn. (b.) = doorrei'zen.
burft'reiflett, ft. (1.) = doorscheuren, stuk
rijten; b., (i.) = scheuren; WO b. = zich (er)
door werken, (er) uit redden.
doorrijden, openrijden;
burcirreitert, ft. (b.)
(f.) = door ridden,
rijdende doorbrengen;
rijdende doortrekken; buvt'reiten, ft. (ti.) =
rijdende in alle richtingen doortrekken.
burOrennen, unr. (f.) = doorrennen, rennen
door; bur thren'nen, (lj.) = doorren'nen; doorste'ken.
burOriefetit, fcbtn. (j.) = kabbelen door,
druppelen door; burefoici fefit, Vitt). (b.) =
doorzijpelen, doorkabbelen; burcbriefett mid;
fait = er gaat mij een koude rilling door de leden.
Zurdricitt, m. = doorrit, doortocht.
burcirrolfen, fobin. (b.) = geheel mangelen;
rollen door.
b., (f.)
burdyroften, fcbtu.(f.)= door en door roesten.
burcirrOften, fcbtn. (tj.) = door en door roosteren.
burcirrubern, fcbtn. (f.) = roeiend doorkomen.
burcfrritOren, fdpn. (fj.) = doorroeren.
burrirriittetn, fcbtn. (b.) = flink schudden,
doorschudden; door elkaar schudden, schokken.
burci-0 = buret bag.
burstriVett, fcbtro. (b.) = doorzaai'en.
burcirfagett, fcbtu. (lj.) = dOOrzagen.
(tj.) = dOOrzouten, met zout
burciflat'Aett,
doortrek'ken.
buntfau'ent, fcbtn. (fj.) = met een zuur
doortrek'ken, zuren; goed van gist voorzien.
burdyfaufett, fcbtn. (f.) = stuiven, jagen door.
buntfaus fen, (b.) = doorja'gen, doorraszen.
burit'fdyttien, fcbtv. (b.) = doorschaven, doorschrammen.
burcirfitaffen, fcbtu. (b.) = doorbezorgen,
door (iets heen) brengen.
burcfriltatten, fcbru. (b.) = door (iets heen)
klinken, schallen; buritfitallen, fcbtn. (0 )=
doorschal'len, doorklin'ken, doen weerklinken,
doordringen.
buritfrbau'bern, burttfcbau'ertt, fcbtn. (b.) =
doortril'len; doorhui'veren; burcbfcbauert
mid) = er gaat mij een huivering door de leden.
burdYfitauen, fcbtu. (fj.) = dOOrkijken, er door
kijken, to zien zijn; burcijittau'en, fcbru. (lj.)
= doorzien', vatten, begrijpen.
burcirfcijeincit, ft. (1.) dOOrschijnen, doorheen schijnen; buritfitei'nett doorschij'nen.
buriti fiteuent, fcbtro. (b.) = dOOrschuren,
stuk schuren.
burtirfctOefgit, ft. (lj.) = door (iets) heen
schieten; b., (f.)= doorheen schietenofvliegen;
buritfitie'fien, ft. (b.) = doorschie'ten; doorklie'ven.

burclOciiiffen.
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burrtYjchiffett, fctin. (1.) = door'varen; burt=
ftiffett, fcbin. (b.) = bevaren (in alle richtingen).
burciffrOintntern, fain. (b.) = (er) door'schemeren, door'schijnen, door'schitteren;
burtftimlnern = doorschij'nen.
burdffttafett, ft. (b.) = d6Orslapen (bie gang
9"lacbt).
Zurts frtgati, m. = 't doorslaan, openen,
opening, doorgebroken gat; vergiet(test),
doorslag; doorslag, kort siiijines = Zursfy.:

fttageifen.
burt'ftlagen, ft. (b.) = doorslaan; (eine
Q3anb) doorbreken; doorslaan, ni. door de vergiettest laten gaan; (einen) atranselen; doordringen; vloeien (van papier); werken (van
geneesmiddelen); bad fcbftigt bef item nicbt
burcb = dat werkt bij hem niet, heeft op
hem geen vat; fit b. = zich er doorheen
slaan kook fig.); er fcbliigt ficb nut filmmer=
lid) butdj = hij heeft een kommerlijk bestaan,
verdient nauwelijks zijn brood.
burts ftiiiunetit fit ; burtftiiin'getn, fcbtu.
(b.) = kronkelen door, slingeren door.
burtitiel'ten, ft. (.) = doorslui'pen; burcir=
ftte-iten (fit), ft. (b.) = doorheen sluipen.
burti fttielfen, ft. (,.) = door- of stukslijpen.
burdirfttc4.14.1en, fcbin. (b.) = (er) doorheen
sleepen.
1:amble/Oilmen, ft. (b.) = door (iets) heen
slingeren, winden, draaien; fit b. = doorglippen; burtfttin'nen, ft. (1.) = doorslin'geren, kronkelen door; dooreenslingeren,
-winden, -draaien, -vlechten.
Zurt'fttupf, m. = opening, gaatje om door
te sluipen, door te kruipen.
burdyfttiipfen, fcbin. (f.) = (er) door'sluipen,
door'kruipen, door'glippen, door'slippen.
burtfrittmar4ten, fcbin. (b.) = smachtend
doorbrengen.
burtIttnerten, fcbtu. (b.) = door iets heen
proeven; tot den smaak doordringen.
burt'ftinuggein, fcblv. (b.) = er door smokkelen.
burtItneibett, ft. (b.) = door'snijden; burt=
ftnei'ben ft. (tj.) = doorsniyden; doorstroo'men; (Me 2uft, bie Uerien) doorklie'ven, (ba t
,Cjera) doordringen, snijden door; fic4 b. =
elkander (door)snij'den, doorkruisen.
burtiftttetett, fcbin. (b.) = ergens door
sneeuwen.
Zurtiftnitt, in. = snede, doorsnede, profiel;
middellijn, middelterm; im Z. = in doorsnede, gemiddeld, door elkander.
burcfrftnittlit = gemiddeld, door elkander,
in doorsnede.
ZurdrftrtitOanfitt, in. = gezicht op doorsnede, profiel.
ZurdrftttitOeritte, in. = middelmatige oogst.
Zurt'ftnitOertrag, m. = gemiddelde opbrengst.
ZurtIttatOtittie, in. = doorsneelijn, snijlijn;
diametrale lijn.
Zurt'fcfptit0 lit enft, m. = alledaagsch,
gewoon mensch.
ZurcirftitittOneiL in. = gemiddelde prijs.
ZurdrftnittOmnit, m. = doorsnedepunt,
snijpunt.
ZurriiltnitOrifi, in. -= profiel.
ZurtItnittCfuntme, in.; =tara, to.; :evert,
Tn.; :3abl, tn. = gemiddelde som; g. tarra;
g. waarde; g. getal.

IburcOrteclien.

burtftniirfeht, fcbin. (ti.) = doorsnuffelen,
doorzoeken.

burtjtreiten, ft (f.) = stappen door;
burtftraten, ft. (b.) = heen en weer
stappen door; afstappen; doorstappen.
Zurcfriltufb nt. = insiag (in het weefsel);
interlinie (tusschen twee gedrukte regels).
4r!,urti foiiiittein, ittin. (b.) = doorschudden,
goed schudden, door elkaar schudden.
burtifftiitten, fc01-1). (b.) = doorgieten.
burtftiit'tern, fcbtn. (ti.) = doorschok'ken.
burrbictitudientett, fcbtn. (b.) = brassend doorbrengen.
burtfttuei'fen, fcbin. (b.) = doorzwer'ven,
rondzwerven door.
burtjttuintmett, ft. (f.) = (ergens) doorzwemmen; burtfttvint'uten, ft. (b.) = doorzwem'men.
burt i fttuinbeitt fit, fcbin. (l.) = van zwendelarij leven; zich er door zwendelen.
burtItIvitlen, fano. (Ii.) = doorzweten, met
zweet doortrekken; b., (f.) = geheel bezweet
zijn.
burrirfegetn, f ct in. (f.) = (ergens) doorzeilen;
burrbfc'qcfn, fcblv. (b.) = doorzei'len, bevaren;
doorklie'ven.
burciffetwit, ft. (tj.) = (burcb cdv.) doorheenzien; doorzien, nagaan, nazien, van iets kennis
nemen, onderzoeken.
burOfettjen, fcbtn. (ti.) = doorzijgen, filtreeren.
burdrfetiett, fcbin. (b.) = doorzetten, doordrijven, het gedaan krijgen; burcb einen t.113
b. = door een rivier zwemmen of waden;
burtfet'vn, fcb tn. (tj.) = vermengen.
Zurt'fitt, IL). —, —en = doorkijk. opening;
doorzien, kennisneming, inzage, onderzoek.
burt'fittig = doorzichtig, opengewerkt;
duidelijk. l'Itrciffictuirifeit, tn. — = doorzichtigbeid; duidelijkheid.
burt'fittern, fcbtro. (f.) = doorzijpelen, doordrutpen; uitlekken; burtficlerit, (b.) =
doortrek'ken.
burcfritebert, jcbin. (tj.) = zeven, doorzeven,
ziften.
burcirfingen, ft. (Ii.) = (een lied) doorzingen;
(een tijd) zingend doorbrengen.
burt'fitlett, ft. (.) = doorzitten, stuk zitten.
burt'follett, our. (b.) = er door moeten.
burr/01,14'0m, fcbin. (b.) = doorspieden, beloeren.
burefrfpattett, ft. (b.) = doorsplijten, klooven.
burt'iVieleit, ftbtn. (b.) =-- (een stuk) doorspelen (van begin tot einde); spelend doorbrengen; burtftlielen ---- spelen door.
burriYiPiciwt, fcbtn. (b.) = doorspietsen, doorsteken.
burt`fPretcli, ft. (i.) = grondig bespreken;
burtfpreten = uiteenzetten.
burrigpreit'nett, fcbtu. (0.) = doorrennen.
burriffOringett, it. (f.) = (ergens) doorspringen; stuk springen, barsten.
burrOjtantOfett flit, fcbtn. (b.) = doordringen;
burtftaniVfen, fcbtp . (tj.) = stukstampen;
trappelend doortrekken.
burt'ilaubert, fcbtu. (b.) = doorstuiven.
burctritiinben, fcbtn. (b.) = (een teekening)
doorprikken; burtftilifben = door-, bestuiven.
burdrftiittpen, fcbtn. (b.) = (flink) geeselen.
burt'fitetett, ft. (b.) = (ergens) doorheensteken, - prikken; burtftei ten, ft. (t .) =
doorstesken.

Zurcbftedrrei.
ZurCteMerer,
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—, —en = doorgestoken

kaart, knoeierij, intrige.

burdffteden, fcbto. (b.) = door (iets) steken.
burOftebten fief), ft. (b.) = er doorsluipen.

burrirfteigen, ft. (f.) doorklimmen (door
een venster bijv.).
Zurit g itici), m. = het doorsteken; opening, gat.
burcirfticfen, fcbto. (b.) = geheel borduren.
burdiftii'bern, fcbtv. (ti.) = doorsnuffelen,
doorzoe'ken.
burriritofien, ft. (b.) = doorheen stooten,
duwen; doorstooten, door'steken; burrtftoi-4en,
ft. (b.) = doorste'ken.
burcl)ftratftelt, fcbtt). (b.) = doorstra'len, met
stralen vullen.
burOftreirijett, ft. (b.) = doorhalen, doorstrijken, doorstrepen; b., (f.) = (er) door
strijken (van den wind bijv.); burrOftrehten,
ft. (b.) = uit-, doorstrepen; doorloo'pen, doortrek'ken, doorzwer'ven.
burrtftreffen, fcbto. (b.) = doorzwer'ven,
doortrek'ken.
,-_-, het doortrekken (van voZurrirftriit,
gels); doorhaling.
burciritrienein, fcbto. (b.) = ter dege roskammen.
burriritrantett, fcbto. (b.) = (ergens) doorstroomen; burCtril i ntert, fcbtn. (b.) = doorstroo'men.
burrirftubieren, fcbto. (b.) = goed, geheel
bestudeeren; doorstudeeren (een tijd).
butriptiirytt, f cbto. ( f.) (ergens) door(heen)
vallen, ploffen; niet stager], zakken.
buritfu'itett, febto. (b.) = doorzoe'ken, viziteeren.
burcirtanon, fcbto. (t.) = door- of stuk dansen; (een dans) geheel dansen; (een tijd)
dansende doorbrengen.
barchtolien, fcbtv. (b.) = doorra'zen, razende
doortrekken, razende doorbrengen.
burelytanett, fcbm. (t).) = door'klinken; burit
tiViten = doorklin'ken.
burOtrabett, TAW. (f.) = (ergens) door draven.
burri)triin'ten, fcbto. (lj.) = drenken, doortrek'ken.
burrOtriin i nten, fcbto. (b.) = droomend doorbrengen, verdroomen.
bureOlrethen, ft. (t.) =(ergens) door drijven
of jagen; (iets) doordrijven.
burrlytreten, ft. (b.) = door-, stuk treden of
trappen; intrappen; goed kneden (met den voet).
burOtriAtern, fcbtn. (b.) = door een trechter
laten loopen.
Zurcirtrieb, m. = het doordrijven (van vee
bijv.).
sluw, geslepen, doortrapt.
burrlitrieben
Zurefftriebett4eit, to. — = sluwheid, geslepenheid.
burdytriefen,burdi s tropfen, fobin. (f.) = doordruppelen, doorlekken.
(een stuk) geheel
burdyfibeit, fcbm. (1).)
instudeeren.
burd)itia'cbett, fcbto. (0.) = wakend doorbrengen, waken, doorwa'ken.
burcirtuactifett, ft. (f.) = door (iets) heen
groeien; burr4ttnufrfen = doorregen, met
vet doorgroeid (vleesch).
zich (ergens)
fcbtro. (b.)
burdywagen
doorwagen.
ftbto.
(b.)
=
door
en
door walburrirtvalten,
ken of vollen; afranselen.
buriVivantfen, fcbna. (b.) = afrossen, afranselen.

biirfen.

burcfritianbern, fcbn). (f.) = doortrekken;
burriituan i bent, fcbto. (b.) = te voet door-

rei'zen.
goed verwarmen,
door en door warmen.
burcirtuafctiert, ft. (b.) = door-, stuk wasschen;
stuk voor stuk wasschen; doorwasschen.
(ergens) door waburcfrivaten, fcblv. (tj.)
den; burrijina'tert, icbb). (b.) = doorwa'den.
doorwe'ven.
=
burcifluebett, ft.
Zurrtriveg, m. = doorgang; doorreis.
burcirtueg, burriiiveir = altijd, geregeld, door
de bank, zonder uitzondering.
(ergens) doorwaaien ;
burclytveliett, fcbtu. (tj.)
burittue'Oen, fcbto. (lj.) = doorwaai'en.
burdytuebten, fcbto. (f.) doorweeken, doorweekt worden; burcipuertten, fd)to. (b.) =
doorwee'ken, doornat maken.
burcirtuerfeit, ft. (b.) = door (iets) heen
werpen, gooien; ziften.
burctfivetwit, fcbto. (b.) = door-, stukslijpen
of wetten.
burclyiniCen, fcbtv. (b.) afranselen, smeren.
burcirtuittben, ft. (f).) = door'wringen;
b. = zich er door werken, dringen; zich er
uit redden; burr4tuin'bett, ft. (lj.) = doorvlech'ten.
overwinteren.
burciOvin'tern, fcbto. (b.)
burcbluifeliett, fcbtv. (b.) = [uitwisschen, uitvegen]; b., (i.) = ontsnappen.
er door willen.
burcfrwotlen, unr. (b.)
burcinuiitfien, fcbto. (b.) = doorwoe'len; doorsnuffelen; doorgraven; bon augetn burcb,
toiibtt = doorboord; fir4 burdrivii4ten, fcbtn.
door (iets) heen woelen.
(lj.)
Zurcirtuurf, m. = het doorgooien; zeef.
fcbm. (b.) = kruiden; met geuren doortrekken.
burcfrOOtert, fcbtn. (b.) = natellen, geheel
tellen.
fcbto. (b.) = drinburcimetten,
kend doorbrengen.
burcir3eictitten, fcbto. (f.) = doordrukken (een
teekening), overtrekken.
Zurcir3le1jbanbrijen, f. = bandje.
burcir3ietien, ft. (b.) = er door trekken, er
door halen; (iem.) over de tong laten gaan;
(een dwarsbalk) leggen; b., (f.) = (ergens)
doortrekken, reizen; burcimieben,
=
doortrek'ken, doorsnijiden; doorrei'zen.
burrO3it'terit, fcbtv. (1).) = doortril'len.
= doorvoerbelasting.
Zuretywit,
burdmuclen, Icbru. (b.) doorschie'ten (van
den bliksem bijv.); doorschok'ken; tier gbe:
banfe burcbauctte ifjn = die gedachte schoot
bliksemsnel door zijn brein; e burcb6urfte
flirt = er ging een schok door zijn leden.
Zurc413uq, m. = doortocht, het doortrekken;
archardaf.
burcfrOviingen, fcbto. (b.) = door iets heen
drukken, persen.
biirjett, unr. (icb barf, bu barf ft, er barf, lair
bilrfen; burfte; biirfte; geburft) (b.) = mogen
verlof of recht tot iets hebben; [noodig
hebben; durven]; er bat rub* tun b. =
hij heeft het niet mogen doen; tnenn fct
bitten barf als ik vragen mag, als 't u
belieft; biirfte icb Sic bitten? = zou ik U
mogen verzoeken? bad inirfte toobt faticb fein
dat kon wel verkeerd zijn; Cie b. nicbt
gtauben = U moet met gelooven: Sic b. auf
mid) recbnen = U kunt op mij rekenen; Ste
b. nur bef4fen = U hebt maar te bevelen.
burcirtniirmett, fcbtu. (b.)

biirftig.

biirrtig = [arm, nooddruftig]; armoedig; behoeftig, schamel, schraal; gebrekkig, onvoldoende, schaarsch.
Ziirfligiett, n). – = behoeftigheid; armoede;
schraalheid.
burr – dor, droog, verdord; gedroogd; schraal,
mager, houterig; einem mit biirren Borten
fagen, baf3.. = iem. onomwonden zeggen
da t ...
Zur`ra, to. – = durra, negerkoren.
biirr'beinig = dunbeenig; met magere, schriele
beenen.
Ziir're, in. – = dorheid, droogte; schraalheid, magerheid, dunheid.
Ziirr'obft, f. = gedroogde vruchten.
Zurft, m. –e=dorst; begeerte, zucht(nacb);
ein tai iiber ben Z. trinlen = te diep in
't glaasje kijken.
buriften, bitr'f-tett, fcbin. (lj.) = dorsten, dorst
hebben; mitt biirftet ob. biirftet mid) = mij
dorst; ik heb dorst; mitt) burftet nacb = ik
dorst naar.
bur'ftin = dorstig; begeerig, smachtend;
burftiger Ttruber = drinker; er bat eine bur=
ftige ,Veber = hij heeft een droge lever.
burfeliifebenb, 4tillenb = dorststillend.
buL biffe = zachtjes, stil, bedeesd.
Zufrirbab, f.; Zit'fite, in. —, —n = douche;
stortbad.
Ziefe, tn. –, –n = blaaspijp (bij smeltovens).
1. Z u'f et, iv. —, –n = wijfje (van kleine
vogels); oorveeg.
II. Ziffet, tn. --.?, = droomerij, duizeligheid,
dommel; im Z. = in de soes, halfaangeschoten;
Z. baben = meer geluk dan wijsheid hebben.
Zufetel, in. –, –en = dommeligheid; onachtzaamheid.
biefelig = suf, soezig, dommelig, duizelig.

e, f.= E; (muz.) E of mi; E-bur = e-majeur; E-moil = E-mineur; e. ob. ein. (euer)
eneftena – Uwe Excellentie.
eau be Kologtte, in. u. f. – = eau de
Cologne.
ebivanfer, m. = ebanker.
eo'be, in. –, –n = eb; ebbe; e. unb atilt =
eb en vloed; el ift e. in meiner TM* = mijn
beurs is plat; bie e. tritt ein = begint.
efeben, fcbin. (b.) = ebben.
ebb. = ebenba: aldaar.
eb ben = effen, glad, vlak, plat; eenvoudig,
braaf; juist, net, precies; nauwelijks; net,
zoo net, zooeven; nu eenmaal; mfr mobnen
6u ebener lrbe = beneden, gelijkvloers; ebenen
auf3e = gelijkgronds, zonder naar beneden
of naar boven te gaan; bab ift a e. = dat is
't 'm juist; b0 Ware mir e. recbt = dat zou
net naar mijn zin zijn; barauf War el e. ab=
gefeben = dat bedoelde ik net; er ift e. erft
angefommen = hij is zoo pas aangekomen;
an e. bent Eage = juist op denzelfden dag;
nicbt e. fcbiin = nu juist niet mooi; eb ift e.
nit* anberb = 't is nu eenmaal niet anders.

e'benbaunt, m. = ebbenboom.

%benutafi.
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Wein,

fcbin. (lj.) = duizelig zijn, dommelen,

soezen.

Ztefettier, 1. = suffer, slaapmuts.
blefig = slaperig, suf.
Zurfet (norbb.) = Zufet en Zufeltier.
Ziiffelborf, 1. = Dusseldorp.
[biiffetit, fMiv. (lj.) = fluisteren].
[tO, m. –eb = 't stof].
bii'fter = donker, duister; somber, triest; akelig.
Ziefterbeit, :felt, iv. – = duisterheid, somberheid.

bill-tern, fcbin. (b.) = duister worden; verduisteren.

[Zii'fternW, in. –, --fe = duisternis.]
Ziete, zie Elite.
ZUV3ei, In. –b, – = zoethouder.
Zitt'3ettb, f. —I, –e = dozijn; fec0 Z. =
zes dozijn.

Zut13enDant, m. = knoeier van een dokter.
buti3enbutat = dikwijls, herhaaldelijk.
Zue3enbmenfcb, m. = heel gewoon, alledaagsch mensch.

buraettbtuelfe = bij dozijnen, bij het dozijn.
Zu3'bruber, m. = intiem vriend (dien men
met „jij" aanspreekt).

bu'3en, fcbit). (.) = met „jir en „jou" aanspreken.

ZuOciOuefter, W. = intieme vriendin.
Ztitta'ntii, in. – = dynamica, leer van de
[krachten.
btnta'ntifit = dynamisch.
Ztotantie, 1. –(e) = dynamiet.
Ztotantonteler, m. u. f. –b, – = dynamometer, krachtmeter.

Ztplaff, m. –en, –en = dynast, klein vorst.
Ztmaftie', tn. –, ---n = dynastie.
btptaltiftt = dynastisch.
Zt)Oenterte', W. – = dysenterie, buikloop.
Z041,e0fie, in. – = dyspepsie, maagzwakte.

elienbilb, f. = evenbeeld, beeld; er ift NO
cg . fein6 Fated = hij is precies zijn varier.
e'benbiirtig = evenboortig, van gelijke geboorte, afkomst; einem e. Fein = iems. gelijke zijn, de vergelijking met iem. kunnen
doorstaan.
e' b eith arti oeit, to. — = gelijkheid (in geboorte of stand).
e'bettba = daar, terzelfder plaatse.
eibettbaber = van daar, van die plaats.
e'benbabin – (juist) daarheen.
e'bettbafelbft = terzelfder plaatse.
e'benber, climber (bie, ba0felbe = (juist)
dezelfde.
e'bettbegialb = juist daarom.
e'bette, ill. —, –n = vlakte; icbiefe e. =
hellend vlak.
e'b(e)nen, fcbin. (b.) = effenen, glad makers,
e'benerbig = gelijkvloers(ch).
e'bettfaff,S = eveneens, evenzoo, insgelijks.
ellenbeit, In. –, –en = effenheid, gelijkheid.
e'betthot3, 1. = ebbenhout.
ebenifti, m. –en, –en =kunstschrijnwerker.

e'benucat T. = evenmaat, verhouding, gelijkmatigheid, symetrie.
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evenmatig, naar verhouding,
e'benntiiffig
gelijkmatig.
e'benfo = even, zoo, evenzoo.
e'benfollaut; =febr = evenilgoed; -zeer.
e'benfollbief; ztuettig; =tvoi-0 = evenliveel;
-weinig; -goed.
nng, — , — en=---effening, gelijkmaking.
e'b(Oti
e'ber, m. — = ever, beer (varken),
wild zwijn ; er fcbauntt tole eitt a.— hij schuimbekt van woede.
eiberefite, lb. = lijsterbes(boom).
Ever(h)ard, Evert.
eliertjarb, m.
elimaute, tn. = citroenkruid.
eb'nett, zie ebenen.
eboniet.
—(e)
etionit',
ebra'er, zie
elm), m. = Ebro.
karte.
ccart4',
= ecce-homo (Chrisecce:irnto, m.
tusbeeld).
ertytufficirett (spr.: esjo ..), jcbb:). (b.) = echauffeeren, verhitten.
echinodermen, diketittobeentett, qm.
huidigen.
= echo.
&rip), f.
e'ctjoen, 1cbtb. (l.) = echoen.
—n = hagedis.
ect-Oe,
= echt, waar, zuiver, onvervalscht, oorspronkelijk.
—
echtheid, enz., vgl. e dj t.
erijt'Oeit,
vogelvrij, burgerlijk flood.
erlieto'i4
—e, zie ecte.
eif, 1. —
err II batten, m.; brett, f. hoek balk; -plank.
hoekje.
—
ects rlien, I.
= hoek, uit'stekende punt
ec'te, tn. —,
of kant; um bie
biegen = den hoek omslaan; an (Alen ldett unb nben aan alle
kanten, overal; einen um hie e. bringen =
iem. naar de andere wereld helpen; icb traue
thin nicbt um bie e. = ik vertrouw hem geen
zier; nebtnt nidjt urn hie e.
neem 'tniet
verkeerd op; er ift um bie
= hij is 't
hoekje em;
gebt bunt fiber Pd 't gnat er
dol toe.
= baliekluiver.
0_"clettftefter, m.
—n = eikel, aker; peuter,
ecler, tn.
kleintje; klaver (in het spel).
f.; , 1iant4, f.; :taben, nt. u.
=
hoekll venster; -huis; -winkel, e. d.
eci fig = hoekig; onbehouwen, ruw; [buiten
zich zelf].
= hoekIlwinkel, -zak
nt.; =fork
(biljart).
erritein, m. = hoeksteen; schutsteen; ruiten
(in het spel).
hoektand.
etfActOtt, m.
editie, uitgave.
fib.
= Edda (Scandinavische
etvba, to. —,
Mytheverzameling).
edel, nobel, kostbaar.
ebet
voornaam burger, patricier.
e'beibiirger, m
e'betbiirtin = -van adellijke geboorte.
= adellijke dame.
e'belbante,
C'belerA, f. = rijk of edel erts.
= edelvalk.
e'belfalfe,
= edelvrouw, adellijke dame.
e'belfrau,
freule, jonkvrouw.
e'belfratticin,
e'betneburen = van adel.
e'betgefinnt = edelgezind, edeldenkend.
= edelgesteente.
e'beigeftein,
e'bettieriin = edelaardig, edelmoedig.
e'beffyirfci), m. = edelhert.
adellijk kasteel.
e'beffpf, m.

OgoWittiW.

m. —(e% —e = edeling, ridder.
e'beffnabe, m. = edelknaap, page.
e'beffnerbt, nt. = schildknaap.
e'befforaile, tn. = bloedkoraal.
e'beintann (dente), m. = edelman.
e'bettnattnifc4 = adellijk, edel, ridderlijk.
e'betntarber, m. = edelmarter.
edel metaal.
f.
edelmoedigheid.
e'beintut, nt.
e'bettniitin = edelmoedig.
e'beffiun, m. = edelaardigheid, edele inborst.
e'beffi#, tn. = adellijk goed, heerlijkheid.
eibelftelit, tn. = edelsteen.
ebetiteinfaffer, m. zetter (van edelsteenen).
e'betjteinfl netuicbt, f., :tjanbet, m.; grill-tether,
m. u. edelsteenligewicht (karaat); -handel; -snijder.
zilverspar, pitch-pine.
e'bettanne, tn.
e'bettat,= edele daad.
= edelweisz.
u.
e'bettueit f.
edelwild.
eibettvio, f.
= Eden, paradijs.
e'beit, f.
(0.)
uitgeven.
ebie'ren,
ebift', 1. —(eA —e ------ edict, verordening.
openbare rechterlijke
dagvaarding.
e'bittbura, f. = Edinburg.
ebi't4(a), 11). = Edith.
ebition', tn. —, —en = editie, uitgave.
..to'ren = uitgever.
e'bitor,
eb'ter bon Tanner = De Heer v. T.
Edmond.
eblitunb, m.
Eduard.
e'buarb, m.
auer lbete of euer(e) ftaellettz,
e.
UEd. of Uwe Excellentie.
= Effendi, Heer.
efett'bi, m.
klimop.
('feu, nt. (u. 1.),
1.: ettu. atO bem fl. berftOett
ffeiff' ob.
op zijn duimpje, in de puntjes kennen.
—e = effect, uitwerking.
effetr, m.
bezittingen, goederen, bae ff erten,
gage; effekten, papieren.
effertenlit/Orfe, tn.; =Ijanbet, m.;
m. = effektellbeurs, -handel; -koopman.
jacht op effekt.
effettljaic4erei, to.
effettitr effektief, werkelijk (Ziettft a. 18.).
effettib'beftanb, nt. effectief: wat waarlijk
voorradig is.
effectieve sterkte
effeitib'fraft, •=ftdrfe,
(van het leger).
effeftuie'rett, fcbtb. (1.) = effectueeren, bewerkstelligen, uitvoeren.
effectvol, met veel uitwerking.
effefebolf
effekt (bij 't biljard).
effet' (spr.: eff6), f.
f. = het S-vormige gat
efloit ob.
in een viool e. d.
eclat' = egaal, hetzelfde, om :'t even; [voortdurendl.
egalizeeren, gelijk
egatifie'rett, fcbto. (b.)
maken, vereffenen.
eqatitat', to. — = egaliteit, gelijkheid.
—
bloedzuiger.
Wad, in.
—e = eetbare paddestoel.
e'nerting, m.
—n = eg, egge.
eggs, m.
etl'oett, fctiv. (b.) = eggen.
— = egger.
en'aenOttitte, oh. =3infett, l31. = egtanden.
Eloi.
egi'Dit0
eiginOarb = Eginhard.
e. m. b. eingetragene Oenoffenfcbaft
mit Etef,*hrtfter (tsaftung: ingeschreven naamlooze vennootschap.
egoisme, zelfzucht.
egoi4IttutS, nt.

aa,

Ogoift.

%plit', In. —en, — en = egoist.
egoiltifci) = egoistisch, zelfzuchtig.
carenie'rett, fcbto. (b.) = uitkorrelen, uitpellen.
ah! he!
et-)!
eer(dat), voor(dat).
I.
II. Q'Oe,
—, —0 =huwelijk, echt; itje our
tinfen morganatifcbe g be huwelijk
met de linkerhand, morganatisch h.; tvitbe i.
= vrij huwelijk; bie the brecbett.---: echtbreuk
plegen; einem bie ebe berfOrecben = beloven
iem. te huwen: ninber enter, ameiter g be =
uit het eerste, tweede h.; auger ber the
geboren = buiten huwelijk, buiten echt geboren; then tuerben int .itntnel gefcbtoffen =
huwelijken worden enz.
WOol bruit), T.; :befit, = huwelijks band ; -bed.
e r bebredien, ft. (b.) (icb brecbe bie g be, 2c.)
echtbreken, echtbreuk plegen, overspel drij yen.
— = echtbreker.
'1.)ctIretficr, m.
eltebreckerifd) = overspelig.
= echtbreuk, overspel.
1. = echtvereeni(f'betinnly,
ging, -verbintenis.
eltebent = eertijds, voorheen, vroeger.
(fl itetratt, :aattc, :nattin = echtgenoot(e).
huwelijksbelofte.
(flicactiitibe,
"Occiemattf, =nettufb .,flenoffin = echtgenoot(e).
rechtbank voor huwelijks'iteacricyt, 1.
zaken.
u.
1. = echtgenoot(e).
(f i begeflionC
eergisteren.
eitegeitern
1.; =oat, m.=huwelijks II geluk; -god.
wederhelft, eega.
(Vtiebalfte,
i tje0aft, m. —en, —en = (gewest.) dienstbode; echtgenoot.
echtgenoot.
0'00err, m.
c'Ocitertfitt = den echtgenoot betamend of
toekomend, mannelijk.
1. = beletsel voor een wettig
huwelijk.
f.; .tfontratt, m. = huwelijkslljuk;
-contract.
1. = huwelijkslast, -juk; wederhelft,
booze vrouw.
■ 1 11) cfriitipet, m. = oude lichtmis, suffer.
= wettig, in den echt geboren.
eli eteute, $1. = echtelieden, echtgenooten.
van
het huwelijk, huwlijks , wettig.
c'Octilt =
ettclicbctt, fcblv. (b.) = huwen, trouwen.
eljefictiftc (ber u. bie) = echtgenoot(e).
ongehuwd.
'f)clofinfeit, tn. — = ongehuwde staat.
e'tjeluftig = trouwlustig.
clicutatig = voormalig, vroeger, gewezen, oud.
eltenta0 = voormaals, eertijds, vroeger.
echtgenoot, man.
e'Outatin
zie ebeberrficb.
huwelijksrecht.
i fjeorbnung,

1.; =paten,
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=pfanb, 1.

=Pfficlit, to. = echt-, huwelijks paar ; -contract;
-pand; -plicht.
eljer = eerder, vroeger; eer, liever; je eber,
je (ob. befto) tieber = hoe eer, hoe liever.
1. = huwelijksrecht.
= metalen, bronzen ; eine eberne Stirn =
een stalen voorhoofd.
%Infrirlie, tn. = huwelijkszaak.
huwelijksschender, echte'befttattber, m.
breker.
= echtscheiding.
'tteftj eibung,
e'OeftiyibuittOfiage, tn. = eisch tot echtscheiding.

e'OcirOett, tv. = schroom, of keer van
't huwelijk.

e'4efecl ett, 1. = huwelijkszegen (inzegening
en kinderen).
(fljeftanb, tn. = huwelijk, gehuwde staat; (ber)
ff. (ift ein) Sebeftanb trouwen is berouwen.
e'tieft: am ebeften = het eerst, het vroegst;
in de eerste plaats; mit ebeften, bei ebeften,
ebeftene, = binnenkort, eerlang.
huwelijksgift.
(flieftencr,
zrtreitigfeit, tv.=-huwelijksilf'4e ftifter,
maker; -twist.
verstoorder van den huwee'Oetettfei, m.
iijksvrede; Asmodee; boos wijf, tang, feeks.
ettob erbot, f. = verbod om te trouwen.
eiwbertaffett = verlaten door den echtgenoot.
'f) et) crtii finO, 1. = verloving.
'ljebcrtnadjtnt^, f. = bij het huwelijk vastgestelde weduwgift.
el) eberfprec4ett, = trouwbelofte.
= huwelijkscontract.
elmbertraq,
f. = echtgenoote, vrouw.
Wirt-jot, zie ebeticben.
etniabf crytteiber, m. = eerroover, lasteraar.
citetiar eerzaam; eerbaar, zedig; eerlijk.
eiw'fictrfeit, in. — = eerzaamheid; eerbaarheid, zedigheid.
= eerzucht.
(f. tg'ilegier(bc), to.
etw i tienierig = eergierig, eerzuchtig.
—n = eer; bat macbt Z5brem
etrre,
= dat doet uw smaak eer; bie
ebeicbmact
ebren eine macben = de honneurs
waarnemen; fein Wnerbieten ift atter gbren
tuert = is eervol; fettle Ii. barein feten, env.
au tun = er een eer in stellen; ficb eine e.
auf ettu. ntacben, ficb ettn. our g . anrecbnen=
het zich tot een eer rekenen; idi tverbe bie g.
baben ob. min bie i. geben = ik zal de eer
hebben; einent (bie tette) ff. ertueifen = iem.
(de laatste) eer bew. ; cater ebren inert eervol,
achtenswaardig; einem bie i. abfcbneibett
iemands eer bekladden, rooven; ber eabrbeit
bie g . geben = de waarheid huldigen; g . bem
g . gebiibrt = eere wien eere toekomt; einem
an bie ff. greifen = iems. eer aantasten; auf
g ., auf meine g ., bei meiner g . = op mijn
eer; auf ff. batten = op zijn eer gesteld zijn;
bei ff n bteiben zijn eer bewaren; einen
bei feiner g . pacfen, faffen = op iems. eer(gevoel) werken; batten in eere
}louden; in Olen g . .n = in alle eer en
deugd; er ift in g .. n grau getnorben = hij
is met eere grijs geworden; jettO, in (alien)
t n gebenfen = iem. eervol gedenken; Z5'br
iBort in g .. n = met uw verlof; einen Stui3
in ebren faun niemanb tuebren = die erg
denkt, vaart erg in 't hart; er bat mit g .. n
beftanben = hij heeft 't er eervol afgebracht;
0 bet; kiinigin ob. ber ^onigin en
3.tt
= ter eere van de koningin; Sur t..
ff
beC Zireftor = ter sere van den direkteur ;
iem. in zijn
n bringen
einen mieber au
eer berstellen.
fcbm.
(b.)
=
eeren,
eerbiedigen,
respecWren,
teeren, vereeren; tver ben $fentrig niebt ebrt,
ift ben mater nicbt inert = wie het kleine niet
eert, is het groote niet weerd.
gbrtt
eb,r(e)tt =
(firm-mutt, 1. = eereambt, eerepost, eerebaantje.
eirrettattitOnte, = acceptatie ter eere.
et-Yrenbatpt, tn. = weg van eer, eervolle
loopbaan.
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= eerebeker.
eirretthecher, m.
eO'rettbefuri), m. = ceremonieel bezoek, beleefdheidsvisite.
staatsiebed.
eirrenbett,
eirrenbeginung, :fievugung,
= eerbewijs, -betoon, -betuiging.
efrretthiirger, tn. = eereburger.
efrrenbiirgerbrief, tn. = diploma van eereburgerschap.
= staatdame, hofdame.
irrenbante,
eirrenberien, m. = eeredegen.
effreneritiirung,
= herstel van eer, eerherstel, satisfactie.
I. eb'renfeft, 1. = eerefeest.
II. eirrettfeft = eerzaam, braaf, erentfest.
eirrengefolge, f. = eerestoet, eeregevolg.
eb'rennebalt, = pensioen.
eirrengetette, 1. = eerestoet.
efrrengepriinge, 1. = groot eerbetoon.
eh'rettgeriebt, = raad van eer.
effrettgefcbenf, f. = eeregeschenk.
effrettorab, m. = eeregraad, honoraire graad.
eirreithaft = eervol, eerwaardig, waardig.
eirrenbaftinfett, iv. — =achtenswaardigheid,
achtbaarheid.
effrenbaLber = eershalve.
= eeretempel.
eirrettbarle,
efrrenbanbet, m. = zaak van eer, eerezaak.
eirrenbof, m. = hof (rechtbank) van eer.
= duenna, eerehoedster.
eirrenbilterin,
eirrenfette, to. = eereketen.
= eisch tot eerherstel.
eirrenflage,
eerekleed, eeregewaad,
eirreniteib, 1.
staatsiekleed.
eirrenfriinfung, iv. = krenking van (iemands)
eer, beleediging.
eirrettfram, m. = bruidskrans, -kroon.
eirrettfreui, 1. = eerekruis, kruis van eer.
efrrentegion, iv. = legioen van eer.
eirrentobn, m. = eereloon, honorarium.
eiyrenmabi, 1. = eeremaaltijd, feestmaal.
eirrenutann, m. = man van eer, braaf, achtenswaardig man.
eh'rentnitglieb, f. = eerelid.
eirrenntiitt3e, iv. = gedenkmunt, -penning,
medaille.
eernaam.
eirrennante, m.
eb'rettPforte, iv. = eerepoort.
eereplaats.
eb'rettptall, m.
eirrertOoften, tn. = eerepost, eereambt; eere(wacht)post.
eb'rettPriifibent, m. = eereprezident.
eirretiVreiLm.=eereprijs; eereprijs(veronica).
effrentainft, m. = punt van eer.
(tj'renrat, nt. = eerelid van een raad: raad
van eer.
ebtettraub, m. = eerroof, laster.
eo'renrhuber, m. = eerroover, lasteraar,
verleider.
eirrettrecOt,= honorair recht, recht van eer.
eereredder, verdediger.
effrenretter, m.
etrrenricbter, tn.= rechter in zaken van eer.
eirrenriiOrig = beleedigend, smadend.
eo'renfiibet, m. = eeresabel.
effrenfatte, iv. =- eerezaak.
ebirettfattle, iv. = eeresalvo, eeresaluut.
efrrenfiinte, to. = eerzuil.
eirrenfrbiittber, m. = eerroover, lasteraar,
verleider.
eerebriefje.
eb'renfrbetn, m.
efrrenfebilb, nt. = eereschild.
eeretooi, groot ornaat,
eirrettiAtnutt,
plechtgewaad.

ei.

eirrentrindb, tv. = eereschuld.
eb'renfcbut, nt. = eereschot, salvo.
eb'renfolb, m. = honorarium.
eirrenftaffet, m. = eeregraad, trap van eer.
e4 irettftelte, to. = eereplaats, eereambt, plaats
van vertrouwen.
straf met verlies van eer.
eirrenftrafe,
eb'renftufe,
= %Orenftaffet.
eirrentag, m. = eeredag, groote dag, feestdag ter eere van.
eirrentatt4, m. = eeredans, eerste dans.
eh'rentbalbeit, eb'rent4ather = eershalve.
eirrentitei, m. = eeretitel.
eirrentrunf, m. = eeredronk, feestdronk, toast.
eervol.
eirrentioit
efrrenbortitunb, m. = toeziende voogd.
= eerewacht.
eirrentuarbe,
elYrettiveitt, m. = eerewijn.
efrreitivert = eerwaardig, waardig, achtbaar.
= eerewoord.
ifrrettivort,
eft'rett3abiung, iv. = betaling ter eere.
eereteeken.
ffremeirtiett, 1.
eerbiedig.
ebr'erbietia
etWerbietigfeit, ebeerbietung, Iv. — =
eerbied, eerbiedigheid.
eerbied, hulde.
%Or'furci5t, to.
= eerbiedig.
eOr'furc4Obal = eerbiedig, nederig, deemoedig.
ebr'nefiibl, 1. = eergevoel; an jemanb e.
appeffieren = een beroep doen op iemands
eergevoel.
m. = eerzucht, eergierigheid.
efir'flet3ig = eergierig.
ebr'gier, iv. = hevige eerzucht.
ebr'nterig = eerzuchtig.
= eerlijk, braaf, oprecht; eervol, fatsoenlijk; eine ebrficOe ,aut = een goeie vent;
e. ivdOrt ant fangften eerlijk duurt het
'angst; er Oat fan efjrficfled 9Itafommen =
hij kan fatsoenlijk bestaan; einen tvieber e.
macOen = iemand in zijn eer herstellen; emit
Sinb e. macOen = wettigen.
e4flibfett, iv. — = eerlijkheid, braafheid,
oprechtheid.
ebeffebe, Iv. = eerzucht, eerliefde.
ebrliebenb = eergierig.
efirto = eerloos.
— = eerloosheid.
ebrlofigieit,
Mru, zie %Oren.
ein'Oufelig = erg lief en aardig.
WI= = eerzaam, eerbaar, net, achtbaar.
ebr'famfeit, — eerzaamheid, eerbaarheid,
fatsoenlijkheid.
ebefuttt, iv. = eerzucht.
= eerzuchtig.
ehebergeffen = eervergeten.
= eerloosheid, laagheid.
ebebergeffenbeit,
eOrs tierteiletib = beleedigend, eerkrenkend.
ebeivibrig = in strijd, strijdig met de eer.
Eerwaarde; ftv. e. =
ebr'iviirben, iv.
Uw Eerwaarde.
ehetoiirbin = eerwaardig, eerbiedwaardig.
Orli/11041ft = zeer eerwaardig.
I. el! = ei! well ei Iva! = och kom!
—er = ei; iveicbe ei=zachtei;
IL et, i. —
Oarte ei hard ei; bad f m tviff ffitger fein
aft bie etenne = het ei wil wijzer zijn dan
de hen; er fieOt ca0 ivie and bem et gefcOiiit
(getiefft) = hij ziet er uit, alsof hij uit een
doosje kwam; e i n faufe ei berbirbt ben gan,
len 3rei = een rotte appel in de mande
maakt al de rest to schande; er geOt ttde auf
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lertt hij loopt als op eieren (zoo voorzichtig); tiler Ira ficf) um ungefegte bier film=
mem? = zorgen voor den tijd maken; fie
finb einanber cittficb, fie gleicben fici) b yte ein
ze gelijken op elkaar als
bem anbern
twee droppels water; er ift faum au?, bem
gefrocben = hij is nog nauwelijks uit den dop.
eratiopel'a! = heiapopeia!
taxus.
—, —It
ei'be,
eis ben = van taxus(hout).
eit bettbaunt, rn. = taxus.
= heemst; hibiscus.
ei11144, m.
eidramt, = ijkkantoor.
galappel, galnoot.
eicirapfet, m.
elf:1)11mm, m. = eik(eboom).
= eik, eikeboom.
—,
I. el'efie,
—n = ijk, ijkletter, ijkmaat;
II. i'cr)e,
het ijken, roeien, peilen.
= eikel, aker, aardnoot; (im Aar,
eiltet,
tenfIlief) klaveren.
enteffiirmia = eikelvormig.
elitteinartett, en. = eikeltuin, eikeplantsoen.
etirbelbaber, m. = markol, Vlaamsche gaai.
eilteffaffee,• = eikelkoffie.

z reir4,

=naPften,i.

dopje van den eikel.

eribetfrotte, to. = krans van den eikel.
= ijk-el, standaard-el.
eh:Wale,
el'ajeflefe, tn. = eikeloogst.
= eikelvoeder, eikelmesting.
ermeintaft,
erebeturoucht, f. = met eikels gemest zwijn.
I. et'ffien = eiken, van eikehout.
= ijken, roeien, peilen.

II. eiltett, fcWro.

— = eitje.
III. ehten, f.
etrbenbiatt, f. = eikeblad.
ermenbiatdi t, :neftriipp, f. = eikehakhout.
ei'dienfarbe, tv. = eikehoutkleur.
ei'Menti ot3, = eikehout.
el'efientratt3, m. = krans van eikeblaren.
ercliertittolO, f. = mos op de eikeschors.
= eikeschors.
entenrinbe,
ercbenfrbivantra, nt.= tonder- of vuurzwam.
ermentuatb,• = eikenbosch, -woud.
— = ijker, roeier, peiler.
eli cber, m.
eicfrciebiltir, tn. = ijkloon.
:fhtpten,
eicfrIlOorn,
to. = eekhoorntje.

eidYnta-ft, T. = ijkmaat, standaardmaat.
eiOnteifter, m. = ijker.
ijk-, standaardpond.
eicfrOfunb, f.
eichltaff, m. = meetstok, peil-, roeistok.
m.

ijkstreep.

errinang, tn. —, —en = ijk, ijkletter.
eirblvalb, zie lf idlenlroatb.
ablegen,
—e = eed; eiken
eib, nt.
fctinaren, feiften = afleggen, doen; feit)ficber,
= persoonlijke eed; einem
fii4erficber
5ufcbieben = iem. den eed opleggen.
ben
schoonzoon.
—e
m.
eibliverfi er, m. = eedbreker, meineedige.
eib'brucii, en. = eedbreuk, meineed.
= meineedig.
ei'becti fe, to. —, —n = hagedis.
ei'berbfenartig = hagedisachtig.
m. —; ob. —n = eider(eend). et'berbautten, =bunen, g31. = eiderdons.
eidereend.
erberente, tn.
m. = eidergans.
erberga10,
erbe&ibtenung, tn. = afleggen van een eed.
el'be4ablefi nung, tn. = eedsweigering.
= eedsformulier.
et'bWorittel,
erbeaciftung, in, = afleggen van een eed.

einenartia.

erbeofticbt, in. = gezworen trouw; bie

e.

feiften = hou en trouw zweren.
berficbern = plechtig verklaren (in plaats van een eed to doen).
eedsweigering.
ei'betieriveigerutta,
eedgenoot.
eib'nenok en.
elVtlenoilenfrbaft, to. = eedgenootschap.
= eedgenootschappelijk.
onder eede; e. beftatigen, befrafti.
onder eede bevestigen.
gen, erWirten
= eierdooier.
ei'botter,
eed.
eibjebivur, m.
eibliergeffett = meineedig.
eVeratifet, m. = melanzaanappel, vrucht van
de nachtschade.
eierdopje.
eVerberber, m.
ererider, = bier met brood en kruiden.
el'erbrot, f. = brood met eieren, eiergebak.
= eiersaus.
eVerbriiin,
eierkoek, omelet.
ei'erfiaben, nt.
e,l'erbanbier, m. = eierhandelaar.
eVerfiife, tn. = eiervla.
ei'erfrM, m. = wijfjeskreeft.
i'erfurten, m. = eierpannekoek; (boekdr.)
pastei.
erertenenb = eierleggend.
eVerfori), f. = nest v. een kip.
ererniipfitett,^ = eierdopje.
eierplant.
ererPftanAe, tn.
= eierpruim.
el'erPtIaurne,
schaal,
dop van een ei.
erfcriate,
eli
eVerfaxtunt, m. = geklutste eieren.
schuim van eieren.
elerfeintee, m.
eis erfloct, m. = eierstok, ovarium.
eVertan 3, nt. = eierdans.
eierdragend.
eit ertragenb
in. — = Eifel.
= ijver, dienstijver, vuur, drift;
eller, nt.
geraten =
verontwaardiging, toorn; in
boos worden.
—
=
ijveraar.
erferer, m.
eis ferig, zie effrig.
= ijveren (fur u. gegen ob.
Went,
ettn.).
Wiber); boos worden
eijerfurbt, tr. - ijverzucht, jaloezie.
kleingeestige,
kindereiferiiidi telei', tn. —
achtige jaloezie.
erferfildjtig = ijverzuchtig, jaloersch (auf
efuen).
= eivorm.
(.1'form,
.
eiliirmiq = eivormig, ovaal.
= ijverig, vurig, druk, gedienstig,
drift! g; jaloersch.
f. = geel van een ei.
ergen= eigen, eigenaardig, bijzonder, vreemd,
nauwgezet, precies; in eigner t43erfott = in
(eigen) persoon; eigne £teute = lijfeigenen;
hij bezit niets van
er befitt nicf)t?,
zich zelf; ficb etiv. au e. macOett zich iets
toeeigenen, zieli van iets meester maken;
bad ift mein e. = dat is van mij, mijn eigendom; fie bilbeten eine eigne itircOe = zij
vormden een kerk op zich zelf, een eigen
kerk; fein einner .err fein = zijn eigen
meester zijn; fein tct Taefen= zijn meest
bijzondere, innige aard; auf eignem 2Intriebe =
uit eigen beweging; auf eigne ,t,anb ob. aauft=
op zijn eigen hand; ein eigner nenicf) = een
eigenaardig meusch; ein eigner gaff = een
vreemd of lastig geval.
ei'genantit*, in. = eigen, persoonlijke mee-

ei'beMtatt: an

ning.
et'Rettartig

eigenaardig, bijzonder.

Oigenbericht.
eiigettbericbt,
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= origineel, particulier be-

richt, verslag.

elgenbiintet,

= eigendunk, verwaandheld, laatdunkendheid.
et'gett4iinbig = eigenhandig; e
er
eigenhandig schrijven; e. ilbergeben
handen overgeven.
—, —en = eigenaardigheid,
ei'aenbeit,
bijzonderheid; zonderlingheid.
ei'gen4iffe, tn. = eigen hulp; zelfverdediging ;
ant greifen = tot zelfverdediging zijn toevlucht nemen.
— = eigenlielde.
eirgentiebe,
eigen
ernentob, f. = eigen lot; e. ftinft
lof stinkt.
—&, — = die voor eigen
ei'aettiii4iter,
rekening een mijn exploiteert.
eigenmachtig, willekeurig.
ergenmiictitia
= eigennaarn.
ergenttante,
eigenbelang, eigenbaat,
Ot'gennittl, m.
baatzucht.
ergennittlig--- baat-, belangzuchtig,
eigen
opzettelijk, expre , selijk, in 't bijzonder, uitdrukkelijk.
—, —en = eigenschap, hoeei'genfc4aft,
danigheid, kenmerk, aard.
ei'genfr4afOitiort, T. = bijvoeglijk naamwoord, adjectief; eigenschapswoord.
etgettfittn, m. = eigenzinnigheid, hoofdigheid; wonderlijkheid.
el'genfinnig = eigenzinnig, stijfhoofdig, koppig; grillig, kurig, wonderlijk.
ei'genfiirittig = zelfzuchtig.
el'aeutticn=eigenlijk, werkelijk, welbeschouwd.
= eigendom,
ei'vtitunt, f. —(e)&,
= publiek domein.
bezitting; i3ffetitticbe&
= eigenaar, bezitter.
Kii gentiinter, en. ---&,
eigenaardig, bijzonder, kenmerkend, onderscheidend; zonderling, vreemd ;
eigen; in eigendom.
el'ocutiintficbfeit, W. —, —en = eigenaardigheid, eigenaardige eigenschap of hoedanigheld, zonderlingheid.
eigendomsont.1.1 gentunOentfeting, W.
zetting, onteigening.
6...i'gentuntOerr, in. = eigenaar.
(51.'gentunOrettt, = eigendomsrecht.
= eigenzinnigheid.
('l'nentuille,
eigenzinnig; ook: vrij, onafei`gentuillig
hankelijk.
eVontuiffigfeit, to. = eigenzinnigheid, enz.
eiglten, fcbto. (b.) = eigen zijn. behooren bij;
passen; eigen maken, in bezit nemen; fief) e.
ob. geeig'net fein (au ob. fur ettu.)-= passen,
geschikt, passend zijn (voor lets).
— = eigenaar, bezitter.
ONA'ner m.
—e = eiland.
K.is taltb, f.
eilandl-,ewoner.
—&, —
eis liinber,
to.
= expresse bestelling.
ell'Oefteltung,
eit'bote, ijlbode, koerier, renbode, estafette; burd) %. 11.boten = expresse bestelling.
eirbrief, m. = expresse brief.
haast, ijl, spot d ; e& bat feine
le. —
= het heeft geen haast; btc Cade bat
= is spoedeischend.
fcbtu. (l.) = zich haasten, zich spoeden,
haast maken; eite mit QBeire =- haast u langzaam; e& eitt = er is haast e., (f.) =
ijlen, snellen, hard loopen.
eltenb = haastig, snel, ijlend.
= ijlings, haastig, in haast, onverwijld.
eitf, zie ef f.
eirfertig = gehaast, haastig in haast, overijld.

einbacten.

ettlertigtelt, tn. = haastigheid.
der e. = als ijlgoed.
eirfrarbt,
= snel vervoer.
iti fitnre,
(IIrgut, 1. = ijlgoed.
c' tig = gehaast, haastig; dringend, spoedeischend; snel, vlug; in haast; er bat e&
hij heeft altijd haast.
immer e.
Mi t* = ijlings, ten spoedigste, in allerijl.
ovaal, ellips.
eilinte,
eitintarfri), m. = geforceerde marsch.
.it'tioft, to. = snelpost, diligence.
= ver ,, nelde pas.
0,9t1chritt,
c*ititurtnen, in. = snelle postwagen.
eit'3 1t 1 , nt..= sneltrein; ook: snelle tocht.
—&, — = emmer, maat (voor wijn
timer,
of bier) van 69 liter. einteriten, f. —&,
em^n tie.
.1 tette, W. = emmerketting, pompketv naterfunft, to. paternosterwerk (een soort
eprad).
ei'nwrineife = bij emmersvol.
I. a. emit (eine, emit), hum. = een, eene, ether
(emit) unb berfelbe = een en dezelfde; ein far
name = eens voor al; fie finb eine& 9fiter& =
van denzelfden leeftijd ein ,4era unb eine Seete
fein = een hart en 6611 ziel zijn; ein bier5ig
abre ob. ein ,;s'abrer 40 = een jaar of veertig;
fie ift fen ein unb fein ale& = zij is zijn
alles; e& Muft auf ein& binau& = 't komt op
'tzelfde neer; e& gibt nur ein&, ba& = er
is maar een ding, dat ...; mit ein& = op eens;
e& bat ein& gefcbtagen = 't heeft een (uur)
geslagen; in einem fort = in eens door, in
een adem, aan een stuk door; ein& inerben=
het eens worden; b. e., iron. = iemand, men;
unfer einer= iemand als wij, wijlui ; fo ether =
zoo iemand ; ba& ift ether ! = dat is me d'r
eon ! tna& fort einer baau fagen = wat zal
men er van zeggen; tuenn'& einem immer
fcbtecbt getjt = als 't je altijd slecht gaat ; einen,
ein& nebmen, trinfen = er eentje (een borrel)nemen ; einem ein& berfOen iem. een klap geven;
bie einen unb bie anbern = sommigen ... en
anderen; it) babe einen Miner gefannt = ik
heb een zekeren M. gekend; nod) ein& = nog
een woordje; c. C., ltrt. = een, eene.
eitt, lIbb. = in, naar binnen; er tauf3te
Weber ein not) au& = hij wist geen raad; e&
leotte ibm nicbt ein = het wou er bij hem
niet in, hij kon het niet gelooven, niet aannemen, niet begrijpen.
ein'attern, fcbtn. (b.) inploegen, inwerken.
(fatter, m. —&, — = stuk van een bedrijf.
ein'aftig = van (of in) een bedrijf.
einan'ber = elkander, elkaar.
ein'arbeiten, fcbh). (tj.): fidj in etin. e. = zich
in lets inwerken, zich van lets op de hoogte
stellen.
eitt'arntig = eenarmig.
ein'artig = eensoortig, gelijksoortig, van
denzelfden aard.
in de asch leggen;
eitt'aidiertt, fcbtu. (tj.)
met asch bedekken; inrekenen.
inademen, inhalen,
ein'atnten, fMin. (tj.)
inzuigen.
ein'atmung, to. = inademing.
ingraveeren, inetsen,
ein'a en, fcbtu. (f'.)
laten inbijten.
eenoogig; unter ben Cinben ift
eitt'iittgig
ber einaugige iinig = in het land der blinden is Eenoog koning.

eini bacten,

u. fcbtn. (b.) = inbakken.

einbaffen.

177

einebenen.

ein'balten, ein'befieren, fitiv. (b.) = inpak- Winn) opbrengen, opleveren; (etin.) rendeeren ;
ken (in balen), emballeeren.
inieber e. = herstellen, inhalen, goedmaken
ein'battanderen, fcbtn. (b.) = balsemen, inbal(ner(urene Beit 3. O.).
semen
ein'brinqiid) = inbaar.
eitebatfantierung, tn. = balseming.
ein'brorten, fcbin. (b.) = inbrokken, inbrok%th'battb, m. = band, boekband.
kelen ; einem ctn. e. = iem. een leelijke poets
eins banbig = in een band, in een deel.
spelen; iner e?., eingebroctt bat, mag
auctj
ein'banfen, icbtu. (b.) = optasten, in de schuur affi.'ieffen = wie kaatst, moet den bal verwachten
Bergen, opschuren.
of wie zijn billen brandt, moet op de blaren
einlictunt, in. = boot (uit een uitgeholden zitten; er bat etlea einpbrocten = hij heeft
boomstam).
wat in de melk to brokkelen ; zie ook S up p e.
ein'bebingen, ft. (b.) = er bij bedingen, merle ein s brafeln, fcbin. (b.) = met fijn gewreven
in 't contract bepalen.
brood, met paniermeel bestrooien.
ein'tnere, iv. = eenbes; jeneverbes.
(in'brudj, m. = inbraak; inval; het invallen,
ein'begrelfen, ft. (b.) = er in begrijpen, mee- het aanbreken; [inbreuk].
rekenen; ein'beg rif f en = er in begrepen. eirebrurbietiftati l, m. = diefstal met inein'ücbuitett, ft. (b.) = inhouden, met uit- braak.
betalen.
ein'bruriOberficOrung, iv. = verzekering
ein'belitig = eenbeenig, met een been.
tegen inbraak.
ettebeifiCit, ft. (b.) = in (iets) bijten, invreten. ein'briiberig = eenbroederig, monadelphisch,
eins befontmen, ft. (t.) = ontvangen, beuren, ein'tmcOtung, in. —, —en = inham, boeht,
in kas krijgen.
nauwe baai.
ein i berufen, ft. (ti.) = oproepen, samenroe- ein'butlen, febtu. (f.) = binnenloopen, inboegpen, bijeenroepen.
seeren.
ein'berufunOorber, iv., =fttreiben, f. = ein i biirgern, fcbin. (ti.) = inburgeren, burger
oproepingsbevel, -brief.
maken, naturalizeeren; fid) C., (b.) = zich
ein'beten, fcbin. (b.) = in slaap bidden.
inburgeren.
ein'betten, fcbtn. (1.) = (iem.) in een bed leg- etulliirnerung, in. — = inburgering.
gen, voor iem. een bed opslaan; inzinken; eittibuf;e, in. = verlies, schade.
Rd) e. = zich slaapgelegenheid verschaffen, ein'bii-ften, fcWv. (b.) = verliezen, inschieten;
een bed in beslag nemen. fie Oben bad &ben babei eingebilf3t = het
cini beuten, fcbtn. (b.): eta). e. = een deuk of leven er bij ingeschoten, verloren.
deuken in iets maken, slaan.
ein'biimmen, fcbin. (b.) = indammen, indijken,
ein'biegen, ft. (b.) = in- of naar binnen buigen; bedijken.
weer op de hoofdzaak terugkomen; in eine ein'biinintun tl, in. = indijking.
Straf3e e. = een straat inslaan.
ein'bantpfen, fcbtn. (b.) = verdampen.
ein'tticgung, tn. = inbuiging. kromming.
ein'biimPfen, fcbin. (0) = laten verdampen;
ein'bilben fick fcbin. (b.) = zich verbeelden, stoven; (een vogel) in 't donker sluiten.
zich inbeelden, wanen; ficb etin. e. = ver- ein'becten, fcbru. (b.) = (een dak) afdekken;
beelding, eigenwaan hebben, ingebeeld zijn; met aarde toedekken (in den tuin- en wijnlid) bid e. auf (Akk.) = zich veel laten voor- bouw).
staan op, een hoogen dunk hebben van.
ein'beirben, fcbm. (b.) .-_-. indijken.
ein'bilbung, in. = verbeelding, fantazie; in- ein'bentig = met Met meer dan een beteekenis.
beelding, verwaandheid.
ein'bentfcben, fcbtro. (b.) = verduitschen.
eitetnibunOtraft, n). = verbeeldingskracht. cin i bittett, fcbin. (t.) = verdikken, inkoken.
ettebitbnngatermiigen, 1. = voorstellings- ein'bienen fill), fittv. (b.) = zich ergens invermogen.
dienen, in een dienst geheel thuis raken.
ein'binben, ft. (b.) = inbinden; inpakken, in ein'borren, fcbin. (f.) = indrogen, inkrimpen.
elkaar binden, inwikkelen ; (Me Segel) inhalen. ein'brangen, fd)in. (b.) = induwen, indrukciteblafen, ft. (fj.) = inblazen; neerwaaien, ken, indringen; fin) e. = zich binnendringen,
in elkaar w.; in 't oor blaren, influisteren.
indringen.
ein'breben, fcWu. (f.) = indraaien, binneneittiblafer, m. = aanzetter, opstoker.
draaien.
ein s iblafititn, Ia. —, —en = inblazing.
ein'bringen, ft. (1.) = indringen, binnendrineini biatt, 1. -= eenblad (een plant).
gen, (in iets) doordringen; auf einen e. = bij
clitlitiitt(c)rig = eenbladig.
ein'bfauen, fcbin. (t ) = (Me eiifcbe) doorhalen. iem. aandringen.
ein'bIeuen, ftiv. (b.) = (einem etiv.) inranselen. cin'bringtici) = nadrukkelijk, krachtig, met
ein'Olict, m. = bilk in iets, inkijk.
aandrang, dringend.
ein'bobren, fcbin. (b.) = inboren, borend ONn'brinaticbteit, tv. — = aandrang, kracht.
binnendringen.
ein'brintIting, m. —(e)t, —e = indringer.
cittIrced)en, ft. (b.) = (eine Ziir) met geweld eitt'bruct, m. —(e)t, ... briicte = indruksel,
openbrek en ; e. if ) - instorten, breken, inzak- merk; indruk.
ken, door 't ijs zakken; inbreken; met geweld, ein'bructen, fcbin. ( b.) = in-, opdrukken.
binnendringen; inbraak plegen; invallen, een ein'briiden, fcbin. (b.) = naar binnen drukken,
inval doen; aanbreken, invallen; bei einbre, er in drukken, person; in-, stukdrukken,
cbenber Ttacbt = met het vallen van den nacht. platdrukken; WI) e. = zich indrukken, zich
inprenten.
Cthebredter, m. ----, — = inbreker.
ein'brennen, unr. (b.) = inbranden; brand- ein'brtuNto = zonder indruk.
merken; (ein icif3) zwavelen; (tell) branden, ein'brudbolf = indrukmakend, werkingvol,
bruin laten wurden.
krachtig.
ein'bringen, unr. ((j.) = inbrengen, binnen- eittibriitfung, in. = het in- of platdrukken.
brengen, binnenhAen; (in bie g be) meebrengen ein'bufetn, fciiin. (f.) = indommelen.
(ten huwelijk); (einen Kntrag) indienen; ((le: ein'ebenen, fdpn. (b.) = effenen, vlak maken.
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etn'eggen, fcbtn. (b.) = door eggen on'derwerken, ondereggen.

eilten, fcbtro. (b.) = vereenigen.
citt'engen, fcbtn. (b.) = insluiten, inpersen,
binnen nauwe grenzen ingesloten houden.

eingang.

einletten, fMtn. (b.) = insmeren, smeren, in
't vet zetten.

einleuditen, Tobin. (lj.) = invochten, vochten.
einlenern, fittil. (lj.) = stoken; auf bfe efnbe
e. = losvuren op, inschieten op.

einer (efne, ein0) = men, iemand, je (zie ant). eittlinben fidj, ft. (b.) = zich bevinden, komen, aankomen ; verschijnen Om (llericbt 3.8.).
%tner, m. —4, -- = eenheid.
I. anerlei = eenerlei, eender, zelfde; Bitter- ein'flecljten, ft. (b.) = invlechten, ineenvlechten; inwerken, inbrengen, inlasschen.
lei' = eender, 'tzelfde, onverschillig.
II. %inerlet', 1. --- = eenerlei, eenvormigheid, einlittien, fcbtn. (b.) = invlechten, inlappen,
eentonigheid; immer ba& etnige %.! = altijd
'tzelfde liedje 1
einerlei'#eit, to. — = gelijkheid, eentonigheid.
ein'ernten, fcbtn. (b.) = inoogsten, inzamelen,
behalen.
ei rnerfei0, ei'ne&ei0 = eenerzijds, eensdeels.
ein'eger3leren, fcbin. (b.) = inexerceeren, instudeeren, drillen.
ein'fadj = eenvoudig, gewoon, enkelvoudig;
nederig, bescheiden; (van stoffen) effen.
%in'taciAelt, iv. — = eenvoud, bescheidenheid.
einliiiterig = éènvakkig.
einlabeln, fcbtn. (b.) = (bie 1abet) een draad
in (de naald) doen; (einen) lijmen; (etiv.) op
touw zetten, beginnen; inpikken.
elnlabren, ft. (b.) = binnenbrengen (op een
wagers); ($ferbe) gewennen, africhten, inrijden;
(einen eagen) probeeren; stukrijden, overrijden, neerrijden, omrijden; e., (f.) = komen
binnenvaren, in-, neerdalen (in een mijn).
ein f fabrer, m. —4, — = mijnopzichter.
%inlahrt, tn. = het binnenrijden, binnenvaren; koetspoort; invaart, ingang (in de mijn).
eittlaff, m. = inval, het invallen, instorten;
inval, overval; inval, invallende gedachte; auf
ben g. geraten, rommen (ettn. au tun) = op
't idee, 't denkbeeld komen.
einlaiten, ft. (f.) = invallen, instorten, in elkaar
storten ; afvallen, mager worden; invallen, een
inval doen; in de reds vallen; aan iets denken, in de gedachte komen, te binnen schieten; ina4 Mat jljnen ein? = waar denk je
aan? wat een ideel 0 inirb ficb nfemanb e.
faffen, bie4 au fagen = niemand zal 't in zijn
hoofd krijgen....
%Inlaii4Illinte, tn., r.punft, m., :Ivinfel, m. =
lijn, punt, hook van inval.
ein'falt, m. — = eenvoud, goedhartigheid,
ongekunsteldheid, onnoozelheid, domheid, sufferigheid; g . born 2artbe = onnoozel kind.
einlaitig = eenvoudig, onnoozel, dom; eftv
flittige4 Beug = domheden, zotteklap.
einliiitigreit, m. — = onnoozelheid, domheid.
eittifaltOnnfet, tn. = sul, sukkel, onnoozele
bloed, suffer.
einlafaen, fcbit). (f).) = invoegen, inkepen,
inschieten; vouwen; bodemen.
ein'tattgen, ft. (fj.) = opvangen, grijpen, vatten, gevangen nemen; insluiten.
einlarbig = eenkleurig, van een kleur, effen.
%ittlarbigreit, to.= eenkleurigheid, effenheid.
%inlafOanb, 1. = boordlint, boordband.
einlaffen, 1Mit). (lj.) = invatten; in- of omsluiten, omgeven; in- of omlijsten; vatten of
zetten in; omwikkelen, inwikkelen; boorden,
afzetten; in vaten doen, in korven doen.
%Inlatfung, In. — = het invatten, in- of
omsluiten, omlijsting, enz., vgl. einf a f f e n.
einlaulen, fcbtv. (1.) = rotten, rot worden.
einlellen, fcbtn. (ti.) = invijlen.
etulemen, fcbtn. (fj.) = omheinen.

inwerken.

ein'tIteften, ft. (f.) = in- of naar binnen vliegen.
einlfieten, ft. (f.) = instroomen, invloeien,
uitloopen (in), binnenkomen, inkomen; emu
8ort be4 Zante4 zc. e. raffen = een woord
van dank enz. laten invloeien.
einliiiffen, fcbtn. (lj.) = ingieten, laten inloopen, ingeven, laten drinken; inboezemen.
%lulling, m. = het binnenvliegen (in den
bijekorf), de opening (daarvoor).
etiffliigetig = eenvleugelig.
einifinfi, m. = het invloeien, uitwatering,
monding; invloed (auf efnen ob. ettv.); er fteljt
unter bent ginfruffe... = hij ondergaat den
invloed ..., staat onder den invloed ...
einitufgetit -= invloedrijk, aanzienlijk.
eitiltufgiiiire, tn. = uitwateringspijp.
einlIiiftern, fMin. (b.) = influisteren, inblazen,
ingeven.
einlorbern, fcbtn. (b.) = invorderen, opeischen,
in ontvangst nemen.
%in'forberung, tn. = invordering.
einlijrntig = eenvormig, eentonig.
%inliirtnigfeit, W. —, — en = eenvormigheid,
eentonigheid.
einlreffett, ft. (fj.) = invreten, inbijten, inkankeren.
einlrieben, einlriebigen, fcbtn. (b.) = insluiten, omheinen,

eliffriebigung, ein'friebung, tn. —, —en=
omheining, omsluiting, hekwerk, haag.

etnlrieren, fcbtn. (f.) = invriezen, vastvriezen
in 't ijs; bevriezen.

ein'friicOtig = met een vrucht.
eittluditeln, fcbtn. (fj.) = afrossen.
einluttlett, fcbtv. (lj.) einem ettn. = iem. iets
instampen, inpompen.

einlugett, fcWn. (b.) = invoegen, inzetten,
inschieten.

ein'fligen, fcbtn. (b.) = invoegen, inzetten,
inschieten; bijvoegen, insluiten.

einjuin, tn. — = invoer, inkomst, import.
einjuigartifei, m. = invoerartikel.
einliOrbar = invoerbaar, in te voeren, wat
ingevoerd mag worden.

einliibren, fcinn. (b.) = invoeren; importeeren; (einen bef Hof e. = (aan 't hof) voorstellen, introduceeren, prezenteeren; (in emu
Imt) installeeren; (in einenherein) introduceeren; invoeren, in zwang brengen, instellen.
einlubrbanbei, m. = invoerhandel.
einliibrung, tn. = invoer, importatie, voorstelling, introduceering, introductie, installatie,
instelling.
eittlithrberbot, f. = verbod van invoer.
einlubrIltuarett, V.; :loft, m. = invoerilartikelen; -recht.
ein'filliett, fcW. (b.) = indoen, ingieten, volmaken met.
eenvoetig, met 66n voet, met
elnliiflig
Um poot.
ein'gain, tn. = verzoekschrift, verzoek, petitie.
ein'gang, m. = ingang, toegang; aankomst;
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het binnenkomen; invoer; einen Sacbe 1. ben- ettegepgen = ingetogen, teruggetrokken,
fcbaffen = ingang doen vinden; (van brieven
afgezonderd.
e. d.) begin, inleiding; voorspel.
ingetogenheid, teein'oemettbeit, in.
ein'tlan0 = in 't begin, aan 't begin ; eing. er, ruggetrokkenheid, afzondering.
inabnt=boven ofaan 't begin vermeld, genoemd. eitti giefgit, ft. (tj.) = ingieten, vastgieten;
ben Zee e. = thee schenken.
eiteganOartifet, tn. = invoerartikel.
eing gangneeitaration, tv.= inklaringsbewijs. eitegitifen, fct)tia. (ti.) = in het gips doen.
= intreerede; voorrede.
%in'ocuttOrebe,
ein'aittern, fcbtb. (b.) = tralien, met traliewerk omgeven.
%inf ganc0301, m. = invoerrecht.
eini geben, ft. (b.) = ingeven; inboezemen, einigtad, f. = monocle.
inblazen, tot iets brengen, indienen.
ein'nfelfiq = met enkel spoor.
eitfgeber, tn. = inblazer; indiener.
elit'graben, ft. (b.) = ingraven, begraven, wegstoppen; ingraveeren ; (ebacbtnO) inprenein'nebilbet = ingebeeld, hersenschimmig,
denkbeeldig; verwaand, ijdel, laatdunkend.
ten; fid4 e. = een Leger of hol onder den
grond maken; zich ingraven, zich verschansen;
— = peetgeschenk.
%ini gebittbe, f.
ein'nebogen = gebogen, krom, naar binnen zich verbergen.
gebogen.
%in'grabung,
—, —en = ingraving; graeins geboren = ingeboren, natuurlijk, daar vure; verschansing.
thuisbehoorend; aangeboren; ben
ein'grabieren, fcbi-v. (b.) = (in)graveeren.
r(e)ne = inboorling; ben eingeborene Sobn einf areifen, ft. (b.) = ingrijpen; de hand slaan
Ootta = de eeniggeboren• • •
in, (in bie Saiten) grijpen, aanslaan; zich met
—, —en = ingeving, inboe- iets bemoeien, ingrijpen; in jems alecbte e. =
ein'gebung,
zeming.
inbreuk maken op iems. rechten.
Min'geburt4rerbt, 1. = recht van inboorling. ein'greifenb = ingrijpend, krachtig.
ein'gebenf = indachtig (ether Sacbe e. Fein, ein'griff, m. = het ingrijpen, het in elkaar
bleiben).
grijpen; inbreuk (tun: maken).
ein'geffeifMt = vleeschgeworden, menschge- eitegiirtein, ein'gfirten, fc0iv. (lj.) = met een
worden; in persoon, verstokt, volbloed; eth=
gordel of riem insluiten.
gefteifcbter 91riftofrat = aristokraat in merg einigut m. = ingieting, het ingieten; vorm,
en been.
gietopening (in den vorm).
ein'oei(e)n, unr. (f.) = ingaan, binnengaan; ein'bacfen, fcbto. (b.) = neerhakken, inhakken,
(bon lriefen, Oerbern 2c.) in-, binnenkomen;
neerslaan, stukslaan.
in 't hoofd komen, in 't begrip doordringen; einlidnert, zie einbegen.
min gebt nicbt ein = het wil er bij mij niet
einliaren, fcbtt). (lj.) = inhaken,
in; (auf etin.) ingaan (op iets), genoegen nemen
vasthaken.
(met iets); (bon 8eug) inkrimpen, krimpen, elitijath'arbt flit = halfacht.
kleiner worden; (bon 43flanaen) uitdrogen ; (bon eitt'Onft, m. —(e) = het tegenhouden; stilstand ; tun, gebieten = tegengaan, doen
eittricbtungen, erbinbungen, Beitfcbriften 2c.)
ophouden te bestaan, te niet gaan; e., (f. u. t).) =
ophouden, een einde maken aan, beteugelen.
(eine Bette, eine
Zerpflicbtungen u. a.) einlictitett, ft. (b.) = inhouden, binnenhouden,
aangaan, aannemen.
tegenhouden; (mit ettn.) ophouden met, staken; (im 2efen) ophouden; (eine rift, einen
eitts gebenb = uitvoerig, degelijk, nauwkeurig.
%ini gentaittO, T.= ingelegde vruchten, con- Zermin, ein 2imitum) zich houden aan.
fituren, compote.
ein'tanbein, Tcbtp. (b.) = inkoopen, opkoopen.
= eenhandig, met een hand; voor
ein'genteinbett, fcbin. (b.) = vereenigen: einen
een hand.
ert einem anbern ob. in einen anbern e. = een
plaats met een andere tot een gemeente verfcbto. (b.) = overhandigen, ter
hand stellen, overgeven, zenden.
eenigen, een plaats bij een andere trekken.
— = vereeniging, zie ein'biinbigung, tn. —, —en = overhandiging,
%ini nenteinbung,
terhandstelling, overgave.
eingemeinben.
ettfgettoututen (gegen, fur) = ingenomen eittliatibinuttgOrbein, m. = ontvangbewijs.
(tegen, voor); bon einem, bon ficb Taft e. = met
fcbin. (lj.) = inhangen; hangen,
(in)doen.
iem., met zich zelf ingenomen; min ift ben
zwaar, duizelig.
Sto.Of ganA e.
%iit'Oarb = Eginhard.
eitt'genonintenbeit, tn. — = ingenomenheid; eliebauciien, fcbin. (b.) = inademen, inblazen,
dof heid.
inboezemen, ingieten.
eitegoanbt, T. -4, = ingezonden (stuk). einifiauen, unr. (ti.) = inslaan, inhakken,
ein'nefttriinit = beperkt, bekrompen, be- stukhouwen, in iets uithakken, uithouwen,
grensd, zuinig.
uitsnijden; inhouwen (auf ben eittb); er fann
hij kan Oink eten.
elifgefdirieben = aangeteekend, aangegeven. wader e.
eittlAuffil = 6enhuizig, graag thuis zijnd,
eitfgefeffen = inwonend, ingezeten.
als spranken, droppels of
hokvast.
ein'tlefPrenat
spikkels zich bevindend in, ingesprenkeld.
eitt'bebett, ft. (lj.) = (eine Ziir) inhangen; einen
ettfgeftattbetterntafien = zooals toegegeven Bogen e. een vel opmaken; inzetten, inschuiven, inlichten.
is of wordt.
ein'Often, ici)iv. (b.) = innaaien, inhechten.
%in'geftiinbni4, f. = bekentenis.
eitt'gefte0(e)n, unr.(b.)= bekennen;erkennen, eittliegen, Tcbin. (lj.) = insluiten, omheinen.
toegeven.
einli enuttg, —, —en = omheining, haag.
ein'getragen = ingeschreven, geregistreerd. e itt'1 einen, fcbb). (f.) = ingroeien in een geneeins getueibe, 1. — = ingewanden, bin- zende wonde.
etocintifc4 = inheemsch, ingeboren, binnennenste, gedarmte.
eint geivilinten, eln'getuolinen, Tcbtn. (l.) = landsch, inwendig; thuis.
P: ewennen (aan een plaats), akklimatizeeren.
eitt'ieintf en, fc4tv. (l).)= inoogsten, binnenhalen.
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einViratett, fir4 in eine amitie ,---- in een jaar; intiibriger = einfiqrig greitnittiger =

familie trouwen.
vrijwilliger voor een jaar.
in'hcit, tn. —, —en = eenheid, enkelvoud, eh-Outten, rcbtn. (b.) = in het juk spannen;
eendracht.
onderdrukken.
eittlieltfic0 = in een hand vereenigd, onver- ein'taffett, fcbtn. (b.) = inkalken, in de kalk
deeld; een geheel vormend; overeenstemmend, leggen.
uniform.
ittram'nterftiftent, f. = éénkamerstelsel
einlici3ett, rcbtn. (0 ) = stoken, vuur of kachel (vertegenwoordiging).
aanmaken, verwarmen; einem e. = iem. eittlapfeht, fc4rn. (h.) = inkapselen.
't hoofd warm maken; 't iem. benauwd maken. einlaffieren, fctin. (i.) = incasseeren.
ein'tjeliuttn, in.= verwarming, bet stoken. eittlauf, m. = inkoop; infiiufe macben =
eittljeivr, In. = stoker.
inkoopen doen.
Millet-fen, ft. (b.) = (einem) voorzeggen, helpen eittlaufen, rcbin. (b.) = koopen, inkoopen;
herinneren; (ergens) inhelpen.
einen e. = iem. (ergens) inkoopen; bad beii3e
ein'tjeiliq = eenstemmig, eensgezind, eenparig. icb gut e. = dat noem ik een koopje.
ein'ti ettici teit, tn. — = eenstemmigheid, een- eliffiiufer, m. =inkooper; ekonoom (ether
parigheid.
ein'fauNtnict), f. = inkoopboek.
[Knftatt).
cittlienttnett, fcbiti. (b.) = remmen, de rem eittlaufOnei4, m. = inkoopsprijs; aum e. -aanleggen; tegenhouden.
tegen inkoopsprijs.
eittlient(e)fig — met een hengsel, een oor.
in'faufirechittittg, Yu. = inkooprekening.
eiither' = daarheen, voort, aan.
eittlefgeit, fit M. (b.) = ingroeven, groeven
eitt'Orbfteit, icOtt, (fj.) = den wijnoogst bin- in lets maken.
nenhalen ; binnenbrengen.
einle0r, tn. — = intrek, het bezoeken ; pleiseinfierlafiren, ft. (f.)= daarheenrijden, -varen. terplaats, halte; inkeer, zelf beschouwing.
eittber'geigeHt, unr. (1.) =-- voortgaan, voort- einlebrett, fcbm. (f.) = (in einem Oaftbore)
loopen, daarheenloopen. intrek nemen, afstappen; (bet einem) aangaan,
eittlyereitett, ft. (f.)= voort-, daarheenrijden. aanloopen; in rtcb e. = in zich keeren, tot zich
eittberi f*eitett, ft. (f.) = daarheen-, voort- zelf inkeeren.
stappen.
eittlehrbau, f. = herberg, logement.
einberftotiterett, fcbtv. (1.) = trotsch voort- eins feilen, fcbtv. (b.) = indrijven, inslaan.
loopen, daarheen loopen, loopen als een pauw. et-ttleffern, rcbtn. (b.) = kelderen, in den kelder
eittOr'31ebett, ft. (f.) = voorttrekken, daar- leggen.
heen trekken, aangetogen komen.
einlerben, fit in. (b.) = inkerven, insnijden.
ein'biirrooln = êénbultig.
eitrferbung, W. —, —en = inkerving.
eittliolett, fcbin. (b.) = einen iirften, einen eittlerfertt, fcbin. (b.) = inkerkeren, opsluiten.
glitcf) tigen, badZerriiumte, bie Seget)inhalen, einlerierung, in. —, —en = inkerkering,
(Wacbricbten, Mat) inwinnen; (zonder object) opsluiting.
boodschappen doen; Garen) halen,inkoopen; ehtlettett, fcbtro. (b.) = tot een ketting vast$reire e. = vragen naar prijzen; (Stimmen) maken; ketenen; aaneenketenen.
verzamelen.
%inifittbf chaft, iv. — = gerechtelijke gelijkstelein'bolung, W. — = inhaling, het inhalen.
ling van kinderen uit verschillende huwelijken.
itt'Oortt, f. —(eA ..biirner = eenhoren.
ein'fitten, fcbin. (b.) = vastlijmen.
eitt'Oontftfr4, m. = zeeeenhoren, narwal.
ein'ilagett, fcbtn. (b.) = aanklagen, gerechtelijk
einliantig = eenhoornig.
vervolgen.
ein'tmfer, m. -----, — = eenhoevig dier.
etit'ffantmerit, fcbtn. (b.) = inklemmen, vastein'bufig = eenhoevig.
klemmen, vastkrammen; tusschen haakjes
eini fjillien, fcbtu. (t.) = inhullen, inwikkelen (in parenthese) zetten.
(in einen Vantet).
%baking, tn. = samenklank, accoord, overein'filittunn, In. —, —en = inhulling, inwik- eenstemming; in e. brengen ,---- in, tot overkeling.
eenstemming brengen, verzoenen.
ernin = eenig; alleen; (rein, tnerben) 't eens ehtlIatIPin = met een klapvliss, eenvliezig.
(zijn, worden), eensgezind; eenig, een of ein'ilarieren, fcbtn. (b.) = inklaren.
ander; eenig, eenige, wat, sommige; ook : ein'flaffiq = Oanklassig, van een klasse.
barin Waren ficb ane e. = daarover waren etifileben, fcbtn. (b.) = inplakken.
't alien eens; an* ej tvanaig = een twintig, eittiffelben, fcbtn. (b.) = in de kleeren steken,
ruim twintig; eittig0 = lets, wat, een en kleeden; met het passende kleed voorzien;
ander.
eingefteibet iverben = de pij, den sluier aanenigentat = soms, somtijds.
nemen; inkleeden.
eiltinen, robtm (1.) = tot 66n maken, vereeni- eittlIciftern, rant,. (b.) = inplakken.
gen; eensgezind maken, goede vrienden eirt'fletnmett, fcbtro. (b.) = inklemmen, klemmaken: rid) e. = 't eens worden, tot overeen- men; inpersen, indrukken.
stemming geraken.
ein'ttemmung, M. = beklemming.
eiltinentlafNtt = eenigermate, eenigszins.
eittlititiett, rcbm. (b.)= (de deur) op de klink
eillinteit, m. — = eensgezindheid, eendracht; doen.
(sj. macbt (tare = eendracht maakt macht.
eitefloWeit, fcbtn. (b.) = inkloppen, insluiten.
entiquito, M. —, —en = overeenstemming. ettfineteu, icfm. (b.) = inkneden.
entifluitOamt, f. = bemiddelingscomite.
ein'ittidett, rcbro. (ti.) = knakken, knikken,
eitt'impfett, fctnn. (fj.) = inenten, vaccineeren, ombuigen; e., (1.) = knakken, breken.
enten.
eittlo*n, fcbin. (l.) = inkoken, opkoken;
ein'im0fung, tn. = inenling, vaccinatie.
e., tf.) = verkoken.
eitfianen, fcbtn. (b.) = op de jacht africhten; that:Merit, rcbtn. (b.) = in koffers pakken.
naar binnen jagen; (gurd)t, Scbrecren)aanjagen. I. eitiloututett, ft. (f.) = binnenkomen; um ettn.
ebeiiifirtg = ëënjarig, van (den duur van) een e. bet ether R3ebiirbe = bij de bevoegde macht
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om iets verzoeken: inkomen, inleveren; (bon
Brief en, gielbern) binnenkomen, inkomen, betaald worden; invallen, in de gedachte komen.
II. eittlontmen, = het binnen- of inkomen
(bon (lSelbern); inkomen, inkomsten.
inkomstebelasting.
einlommenfteuer,
m. —(e% —e = vreemdeling,
pas aangekomene.
insluiten, omsluiten,
einloppetn, fctim. (b.)
[omheinen.
eittlorn, f. —(e) = eenkoren.
ein'tranten, WI). (b.) = inpakken; inkoopen.
lobtu. (j.) = inkrassen.
ein'triegen, fcbto. (b.) = inkrijgen, verkrijgen,
te pakken krijgen.
te, 3t. = inkomsten.
eint. = gintage.
inladen, laden; uitnooettelaben, ft. (b.)
digen, noodigen.
ehtlabenb = uitlokkend, verleidelijk, uitnoodigend, vriendelijk.
eittlabung, to. = het inladen, laden; uitnoodiging; convocatie.
programma (voor
einitabung0c4rift,
de een of ander plechtigheid).
ein'ia ge, to. = het inleggen; binnengoed (bon
Bigarren), ingesloten inliggende brief, inliggend stuk; inleg (beim spiet ob. in bie Opar=
depozito.
faffe u.
einitageraPitat, f. = maatschappelijk kapitaal.
(inlagerer, tn. — = eigenaar van opgeslagen goederen.
einlagent, fcbtu. (b.) = inlegeren. inkwartieren; Garen) opslaan, opleggen.
ein'IapVig = eenlobbig.
taffe, taffe = toegang, toeeins tat m.
lating; ingang, poortje, hek.
eitelaffett, ft. (b.) = inlaten, binnenlaten, toelaten; invoegen, inlaten, inwerken; fifj auf
etto. = op iets ingaan, tot iets overgaan;
gob mit einem e. = zich met iem. inlaten; er
er is met
fiitt fidj auf eine Ortinbe ein
hem niet verstandig te praten.
:torte, to. = toegangs 11 geld
ein't nig gab,
(of -prijs); -kaart.
elitqatitatqn, = (inlaat) klep (an einer 911a,,
[fcbine).
uitvoerig.
= ingang (deur), toegangsdeur.
eittla-fttfir,
einlanung, to. — = toelating, inlating.
einsfaufert, ft. (f.) = inloopen, binnenloopen,
binnenkomen, inkomen; inkrimpen, krimpen; in
einen iafett e. = een haven binnenloopen; eintau=
fenbe Oeftettungen = inkomende bestellingen.
einlaugett, fdpu. (tj.) = inloopen, loogen, in
de loog zetten.
einlaugung, to. —, —en = 't loogen.
Icbtn. (b.) = inluiden.
einleben WO, fpm. (b.) = zich inleven; zich
gewennen.
= inleghout, fourneerhout.
eittleg et) o IA,
eittlegemeff er, f. = knipmes.
ein'tegeu, fcbto. (b.) = inleggen, er in leggen,
indoen; (ftabitatien) storten; (einen lrief) insluiten; (bier) opleggen, kelderen, opdoen;
inlegwerk maken, fourneeren, inleggen; (emit
gute6 Sort ftir einen) doen; (eine Lianje fiir
einen) breken; $roteft e. = protest aanteekenen, protesteeren; erufung e. = in beroep
komen, appelleeren.
= inlegging, storting enz.,
eittlegmtg,
vgl. eintegen.
eittlehrett, fcbto. (b.) = laten instudeeren,
onderwijzen, aanleeren, aanbrengen.
eittleiern, fcbto. (b.) = in slaap deunen.

einmiftten.

eln'Ieimen, ftin. (Ij.) = inlijmen.
einletten, fann. (b.) = binnenleiden,
binnenbrengen; in- of opleiden; inluiden, beginnen, (een tijdperk ook) openen; (einen
lfroief) voorbereiden ter behandeling.
eittleitung, to. = inletding, begin, instructie.
eittlenten, (I).) inouigen, indraaien;
weer in orde zetten of brengen; weer op den
goeden weg komen; weer op het onderwerp
komen; van toon veranderen, bijdraaien.
= het inbuigen, enz.; vgl.
ein't canna,
einlenfen.
eittlernett, Tr:btu. (b.) = instudeeren, uit het
hoofd leeren; inprenten, aanbrengen.
ein'tetutten, fd)to. (b.) = duidelijk zijn, helder
in 't oog springen; bc0 mill mfr nicbt e.
dat is mij met recht duidelijk.
ein'Ieudjtenb = helder, duidelijk.
einliefern, fctu. (b.) = inleveren, overleveren,
overhandigen.
= inlevering.
eittlieferung,
ein'tieferung0c4eitt, m. = recu.
einlienett, ft. (l.) inliggen, gelegerd zijn
in, inwonen, ingesloten zijn; eintieg e ttb =
inliggend, ingesloten.
—e = kluizenaar, zonderling.
m.
eittlippig = eenlippig.
Wu.
(b.)
= doorboren, een gat
eins todiett,
maken in; in een gat doen; in de loos stoppen, inrekenen.
inlepelen, bij lepels
ein'tiiffettt, fcbto. (b.)
innemen of ingeven.
..lozjie..),
fcbrts. (b.) =
ein'iogieren (spr.:
inwonen; fict e. = zijn intrek nemen.
icbru. (b.) (ein lfanb, fein Sort)
inlossen; (einen Secbiet) honoreeren, betalen.
ein' tOten, fcbto. (b.) = insoldeeren.
ein'totfen, fcbro. (b.) = binnenloodsen.
einifullett, fdp-u. (b.) = in slaap neurien, zingen.
ein'martyit, fcbto. (b.) = inmaken, inleggen,
(Ralf) mengen.
ein'tttabiett, ft. (b.) = maken (in voorraad).
I. etnInal eenmaal, den keer, eens; auf e. =
alien tegelijk; e. abet
opeens; ate auf e.
bad anbere keer op keer, voor en na, slag
op slag; efnmat um bal anbere = om den
anderen; e. ift feinmat = eenmaal is geenmaal.
II. eittmat' = eens, op een keer, ereis; nicbt e.
niet eens, zelfs niet.
— = tafel (van vermeeinntatein', f.
nigvuldiging), tafels.
einlitatig = van een keer; einmatige $rhmiettz
storting in eens.
aablung
ein'utiittnircb = eenmannig, eenhelmig.
ein' inarinieren, Tcbm. (b.) = marineeren.
m. = intocht.
eirentarfrfriereit, fttit). (f.) = binnentrekken,
binnenrukken.
— = eenmaster.
ein'inafter, m.
einlitaftig = met een mast.
fcbto.
(b.) = inmetselen, omein'mauern,
muren, mzetten.
einIneitetti, fcbro. (b.) = inbeitelen.
difinennett, fd)to. (b. )= inmengen; fici) in ettn. ei,
= zich in iets mengen, zich met iets bemoeien.
eittlitennutto, to. = inmenging, mengsel.
ein'uteffen, ft. (f).) = er in meten, inmeten.
ein'utietett, fitly. (1.) = inhuren, een verblijf
huren voor (iem.); flit) bei einem e. = bij iem.
kamers huren.
eitt'miftteit, icbtu. (b.) = inmengen, mengen
in; tic) in eta,. e. = zich in iets mengen,
zich met iets bemoeien.
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RitattlfrOung,
= inmenging, mengsel.
eittlnottatifit = (66n)maandelijksch.
eittlnuntnteifitt, fcbro. (b.) = vermommen;
(warm) inpakken.
Clit'ntiittben, fcbin. (b.) = (uit)monden, uitloopen, zich uitstorten, zich ontlasten.
ein'militbung,
monding.
eini ntiitt3ett, fcbit). (b.) = smelten voor de
munt; hersmelten, overmunten.
Lein'utut, ix). = eensgezindheid].
= eensgezind, eenstemmig.
einintittinfeit, tn. — = eensgezindheid, eenstemmigheid.
ein'ttagetn, fcbin. (b.)
inslaan, inspijkeren.
rcbin. (b.) = innaaien; (ein Meth)
innemen.
%inItitOnte, in. —, —n = inneming, vermeestering, in-bezit-neming; ontvangst, ontvang; inkomsten; in bringen, ftetien = in
ontvang boeken.
etit' flatinteanfall, m. = ontvangstpost.
ein fitainuequettc,
= bron van inkomsten.
eittinatinteftubc, tu. = ontvangkantoor.
ein'netinten, ft. (b.) = innemen, vermeesteren,
in bezit nemen; mit Sturm e. = stormenderhand inn.; innemen, bekleeden, in beslag
nemen; vervangen ; incasseeren, in ontvangst
nemen ; inkomen hebben; (Wrattei) innemen;
(bad arilVtiic ) gebruiken; (bie Seget)inhalen,
bergen; (ben no bezwaren, benevelen; flit
ob. gegen einen eing e no mmen rein = voor of
tegen iem. ingenomen zijn; er War febr bon
ficb eingenommen = met zich zelf ingenomen.
ein'netmettb = innemend, aantrekkelijk, aangenaam.
eitette4nter, m. = ontvanger.
%iteneOnterei, tn. —, —en = ontvangkantoor.
-itt'tteinnerftene,
= ontvangersplaats.
ein'ne en, fcbtu. (b.) = invochten, insprenkelen.
ein'ttidett,
(f.) = indutten, in slaap vallen, insluimeren.
einItieten, fc0tn. (b.) = vastklinken.
einItiften fief), idnv. (b.) = zich er in nestslen, zich vestigen, zich mdringen.
eittlibe, tn.
--n= woestenij, eenzaamheid.
ein'iiten, fcbir. (t.) °lien, met olie insmeren.
ein'ortmen, fcbin. (b.) =rangschikken, op zijn
plaats zetten.
ettepatten, fcbin. (b.) = inpakken; zijn koffers
pakken; zijn biezen pakken; gebbrig e. = zich
volstoppen (met eten).
ein'Oader, m. = pakker, emballeur.
etifpactung, in. = inpakking, verpakking,
emballage; het inpakken.
eitt'pafcliett, fcbin. (b.) = binnensmokkelen.
chtilptiffen, fd-nn. (1.) = inpassen, invoegen.
ein'paffieren,
(f ) = binnengaan.
ein'paufen, fcbib. (b.) = inpompen, instampen.
ein'paufer, m.
— = repetitor.
cin'Ocitfcbcn, fcbin. (b.) = inslaan, inranselen.
ompalen, met palen
fcbtx). (b.)
insluiten, palissadeeren.
palissadeering.
einspfiibittnn,
ein'Ofarrett, fcbm. (b.) = bij een parochie of
kerspel inlijven.
eittl.iferiten, fcbin. (b.) = inperken, omperken,
insluiten.
eitt'Pflan3ett, fcbin. (b.) = inplanten, planten;
inprenten.
ein'Pftaftern, fcbrn. (b.) = met plaveisel omgeven; in het plaveisel inwerken.
eitepfliirten, fcinu. (b.) inpinnen, met pinnen
inslaan.

einreiff en.

fcbin. (b.) = inploegen.
eitfpfropfen, rft). (b.) = inenten, enten;
inprenten, instampen, instoppen.
ein s pfiittber, m.
— = éènponder.
= van een pond, ëênponds...
einspiritett, f,t iv. (b.) = pekken, met pek insmeren, vastpekken.
ein'tlitgern, fcbiv. (b.) = binnentrekken (als
pelgrim).
ein'Olanfen, f,ti-1). (b.) = omheinen, omschutten.
ein'Oreitt, idne. (b.) = pekelen, inpekelen,
inzouten; eingel3i3fett eie bie ,erittge = ingepakt als haringen.
rtbi-t). (b.) = indrukken, instempelen, inprenten; bem Oebacbtniffe e. = in
het geheugen prenten.
ein'Oreffett, 16)11).(tj.) = in de pers doen, persen.
eitt'Probett, ein'teratieren, icOm. (b.)=passen,
probeeren.
eittintbern, fcbin. (ti.) = poederen, inpoederen.
ein'Puntpen, fcbin. (b.) = er in pompen.
ein'IntPPen fick fcbib. (fj.) = zich inpoppen.
ein'quartieren, fd)to. (b.) = inkwartieren,
onder dak brengen, vestigen.
ein'quartiernitg, —, —en = inkwartiering.
ein'quelten, fcWD. (b.) = in de week zetten
of doen, weeken, wellen.
ein'otetfctien, rcbit). (fj.)
inpersen.
eintratmen, fcbin. (b.) = in een lijst zetten,
encadreeren.
ein'ramitten, fcbib. (b.) = inslaan, inheien.
rdzjie ..), fcbib. (b.) =
eitfrangleren (spr.:
indeelen, rangschikken; sorteeren.
[eitt'raten, IL(fj.) = den raad geven, aanraden.]
eitti rCincOertt, fcbin. (b.) = berooken, rookerig
maken.
ein'riintnett, rcbib. (b.) = inruimen, opruimen,
op zijn plaats zetten; de plaats ruimen, overlaten, overgeven, afstaan; toegeven, toestemmen.
eiteriiumung, in. = inruiming, opruiming;
afstand; toegeving, toestemming.
ein'rituntun fOrat m. = toegevende zin.
eh-ti red-men, fcbib. (fj.) = meerekenen, er bij
rekenen; mit eingerecbnet = er in begrepen,
meegerekend.
= tegenspraak, tegenwerping;
eitfrebe,
protest; antwoord; exceptie.
ein'reben, fcbin. (b.) = (einem etiv.) inpraten,
wijsmaken; (tut) inboezemen, inspreken; [in
de rede vallen].
eitt'reffen, fctu. (u.) = (bie Seger) opgeien,
geien; reven.
eiteregiftrieren, fcbin. (b.) = registreeren,
inschrijven.
ein'regnett, fc0113. (b.) = inregenen; eingeregnet
(rein) = door den regen (ergens) opgehouden.
cin'reiticit, ft. (b.) = er in wrijven; inwrijven,
wrijven; einem e. = onder den neus wrijven (fig.).
eitereir4en, IAA). (fj.)
aanbieden, indienen.
ein'reirtjung,
—, —en = indiening.
fcbtn. (b.) = inrijgen, aanrijgen,
aaneenrijgen; scharen, in de rij of het gelid
plaatsen, indeelen, (bij een wapen) inlijven;
e. enter = rangschikken onder.
ein'reibin = van 66n rij, van een gelid ; met
66.11 rij knoopen.
ein'reifgn, ft. (1).)=inscheuren, een scheur in
iets maken; of boeken, omverhalen; e., (f.) =
[met geweld indringen], zich verspreiden,
zich verbreiden, voortgang maken, inwortelen
(bon Wel-nobnbeiten, linfittert, Olif3brCiucben); ein
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eittfcbleithen fit).

ein'reiten, ft. (b.) = inrijden, stuk rijden;

einj augung, tn. = inzuiging, inslorping.
einsfauntett, fcbin. (b.) = zoomen, inzoomen.
einsfitaitteln, fcbtn. (b.) = in een dons doen,

(en Meitpferb) afrijden, gewennen; e., (1.) =
binnenrijden.

inpakken; (fig.) in eine Mubrif e. = in een
rubriek schuiven, brengen.

tief eingeriffette lifter = een diep ingeworteld
kwaad.

ein'renien, fc*. (b.) = (ein Otieb) weer zetten; eitt'fttarig = met een hulsel of vlies; dêneine Sacbe tnieber e. = weer in orde brengen,
opknappen, weer in 't reine brengen.

ein'rennen, fcbtn. (b.) = in-, stuk- of openrennen; einem bie Zar e. = iem. de deur
platloopen.
etn'ricbtett, fcbtu. (b.) = inrichten, regelen, in
orde brengen, aanleggen; (ein (lltieb) weer
zetten; fici) e. = zich inrichten, zijn huis inrichten, meubelen, zuinig leven.
%intriittung, tn. = inrichting, regeling, schikking; het zetten; stoffeering; huishouden;
feine einricbtungen treffen = zijn schikkingen
maken.
(achter grendel) opein'riegeln, fcbtn. (t.)
sluiten.
het inrijden; de inrij.
in'ritt, m.
eitt'rttlen, fcbtn. (b.) = opscheuren, openrijten,
inkrassen, insnijden.
ein'roIlen, fcbtn. (b.) = inrollen.
ein'roften, fcbtn. (f.) = inroesten, roesten.
ettfriiden, fcbtn. (f.) = binnenrukken; (in je,
ntaltH State) opvolgen; (in eine Beitung) opnemen, plaatsen; eine VInnonce e. taffen = een
advertentie plaatsen.
%in'riictung4getifibren, 431. = kosten van
plaatsing, advertentiekosten.
ein'rilOren, fcbtn. (b.) = (eier) roeren; (gaff,
Zeig) beslaan, mengen; einem etiv. e. = iem.
een poets bakken.
—, —en = een, aas.
I. %in4,
II. eitt4 (inerben, fein) = 't eens (worden, zijn);
zie verder emit I.
eittla at, tn. = het gezaaide, zaaisel.
ein'farien, fctu. (b.) = in zijn zak,
zijn beurs doen, opsteken, opstrijken.
fcbtn. (b.) = inzaaien, bezaaien.
einlagen, fcbtn. (b.) = inzagen.
ettefaittg = met den snaar, densnarig.
ettefaltien, fcbtn. (t.) = inzalven, zalven, balsemen.
= zalving, balseming.
einlatiing,
eittlat8ett, fcbtn. (b.) = inzouten.
eenzaam,
teruggetrokken, afgezoneitt'faut =
derd, alleen.
einjantenlappig = dOnzaadlobbig.
ein'fatnig = danzadig.
= eenzaamheid, afzondering.
einjantteit,
eittlantmettt, fcbin. = inzamelen, bijeenbrengen; (ttmofen) ophalen, (Stimmen) verzamelen.
einjantntfung, tn. = inzameling, opzameling.
ein'fargen, fcblv. (b.) = in de kist leggen,
kisten.
einj a if , m. = inzet, inleg; (an Zifoben) (inleg)blad; (am kieibe) tusschenzetsel; olie- en
azijnstel; vischvijver ; het inzetten (v. d. stem).
eint fatPerbee, m. = inschuifbeker.
einj a tfn child) t, 1. = stel in elkaar te schuiven
gewichten.
= aanzetbuis, aanhechtingseinif atl riiOr e,
buis.
aanzetstuk ; wisselstuk (an
einj ati ftiirf, f.
einer afiite).
ein'fauen, fcbin. (b.) = bevuilen.
einlituern, fcbtn. (b.) = met gist doormengen;
in 't zuur leggen.
eittlaugen, ft. (b.) = inzuigen; opslorpen.

schalig.

ein'fctAttett, fcbtn. (ti.) = inlasschen, invoegen,
tusschenzetten, er tusschenin voegen, inschakelen.
f. = dënschalig dier.
ein'icti album tn. —, —en = invoeging,
inlassching, wat tusschengevoegd wordt, inschakeling.
eitt'fitattaen, fcbril. (b.) = verschansen.
inscherpen, op het
eitt'frbiirfen, fcbtn.
hart drukken, inprenten.
fcbtn.
(b.)
=
begraven, in den
ein'fr#arren,
grond stoppen.
eittlAattig = denschaduwig.
etiffdiallen, fctv. (b.) = schatten, waardeeren,
aanslaan.
%in'frIA4ung, = schatting, taxatie, aanslag.
eitt'fcbauteln, fcbtv. (b.) = inscheppen.
ein'fitenten, fcbtv. (b.) = inschenken; einem
'itten rein e. = klaren wijn schenken.
ein'fiteuern, fcbtn. (b.) = in de schuur bergen,
opschuren.
= van den laag; alleen, ongetrouwd, in weduwstaat; eenzaam.
einlAttlen, fcbtn. (b.) = inzenden, zenden.
Litt' f djiduttg, to. = (in)zending.
ein'fciiiebett, ft. (ti.) = inschuiven, induwen,
instooten; inlasschen; instoppen, indringen;
(bat trot) inschieten; fir4 e. = (zich) indringen; zich in het kegelspel oefenen.
%infferiteber, m. = inschieter; inlasscher.
ein'icbiebf et, f. = 't ingelaschte, ingeschovene, invoegsel; tusschenzin.
ein'fcbieten, ft. (ti.) = [te binnen schieten];
inschieten, stukschieten, platschieten ; oefenen
in 't schieten: inschieten; (eine atinte) probeeren, inschieten; Metb) schieten ; (bad Rtrot)
inschieten; (8eber) inslaan, inschieten; e
g f cb o ff en rein = geoefend, gedrild zijn.
ettefttiffen, fcbtv. (b.) = inschepen.
Gain' rtiffung, tn. —, —en = inscheping.
ein'frOirren, fcbtn. (b.) = in 't tuig doen,
't tuig aanleggen, tuigen, inspannen.
etniAlasttett, 1*LI. (ti.) = slachten.
= 6Onsporig,
ein'frKafen, ft. (f.)= inslapen, in slaap vallen;
verzwakken, verkoelen; sterven, overlijden;
her au t ift mir eingeicbtafen = mijn voet slaapt.
eitt'fdithf(e)rig = 6Onpersoons.
einIctilitfern, fcWii. (b.) = doen inslapen, in
slaap doen vallen, slaperig maken.
ein'irtfiag, nt. = inslag, plooi; opnaaisel;
hulsel; ingesloten brief ; toevoegsel; bijzonderheid, eigenaardigheid, trek.
eins fittagen, ft. (b.) = (einen %apt, eine Zitr,
Scbeirten, ben l8oben eine ein Uteib,
eitten deg) inslaan, inranselen; open- of stukslaan ; (tier) doorroeren, mengen ; inwikkelen,
inpakken; (43ficataen) begraven ; toeslaan; treffen; behooren tot; bat eingefdgagen = de
bliksem is ingeslagen; e., (f.) = gelukken,
slagen, goed uitvallen.
einICagf allot, tn. = inslagdraad.
er bij behoorend, overeenkomstig, betrekkelijk, desbetreffend.
ein'ir#1eirlyn fief), ft. (l.) = binnensluipen,
zich indringen.

einfd)feiern.

184

fcbtn. (b.) = den sluier doen
aannemen, in een sluier hullen.
I. ein' Trigeifen fcbtu. (b.) = insleepen, naar
binnen sleepen.
II. eitt'fitteifert, ft. (b.) = inslijpen, insnijden,
graveeren in.
ein'fitteppen, fcbtu. (b.) = insleepen, naar
binnen sleepen, sleuren.
eitt'fctifiefgn, ft. (b.) = insluiten, opsluiten,
omsluiten, omsingelen , bij insluiten, mee insluiten, (in Rfamtnern) tusschen haakjes zetten;
be vatten, inhouden.
= er in begrepen, vervat;
e. = tot en met; e. mit 06 en. = met
inbegrip van.
= insluiting enz.; vgl.
eittldjtiefping,
einf cbtier3en.
in een slinger doen,
eitt'fdginnett, ft. (b.)
ineenslingeren, ineenvlechten; inzwelgen.
eini fcblucten, fcbto. (b.) = inslikken, opslokken.
einIcOtutuntern, fcbtu. (f.) = insluimeren.
eins fdaiipfen, fcbm. (f.) = insluipen.
= inslorpen, inslurpen.
eini frigiirfen, fcbm.
efiffebtufb m. = het insluiten, insluiting,
= brief met
ingesloten stuk; brief mit
geldswaarde; mit
bon = er in begrepen,
inclusief.
ein' fdjmaudjett, fcbtn. (b.) = berooken, met
rook doortrekken.
fcbtu. (b.) del einem = zich
ein'fitmeic4ein
bij iem. in de gunst dringen, bemind maken.
ein'fripteir4etith = innemend, vleierig.
ein'fdjmeien, ft. (b.) = insmijten, stuksmijten, ingot:nen, stukgooien.
u. 1.) = smelten,
eini fcipnet3en, fcbtn. u. ft.
samensmelten, versmelten.
ein'frtittieben, fcbtn. (b.) = (einen Zerbrecber)
in de boeien sluiten.
eini fetprtieren, fcbtv. (f.) = insmeren; inwrijy en; kladden in.
eitt'frOutuagetn, fcbin. (tj.) = binnensmokkelen;
binnensluipen.
fief) e.
f dj T cbtu. (b.) = vuil maken, bevuilen.
eliffilptatlett, fcbtn. (b.) = ingespen, vastgespen.
ein'frfnielbett, ft. (b.) = insnijden, aansnijden,
ingraveeren; (ein Oucb) inkepen; die Scbief3,
fcbarten e. = de schietgaten openen; tief
herd e. = het hart doorboren; [bad Oetreibe
e. = oogsten, maaien] ; einf cbneib e n b =
diepgaand, ingrijpend.
in'fc#tteibefilige, tn.= handzaagje (ber lust)
binber).
ein'Te4iteibig = met een snede, eénsnijdend.
ei-iffttneiett, fcbiro. (tj.) = insneeuwen, onderde sneeuw bedelven.
eing felptitt, m. = insnijding, keep; uitgraving,
geul; schietgat; (im serf e) snijding, caesuur.
ein'frOnitwit, fdtro. (b.) insnij den (in ,cold U. ii.).
eittfctptiiren, fcbtu. (b.) = insnoeren, inpakken,
vastbinden, inrijgen.
ein'frOriiitten, Tann. (b.) = inperken, beperken,
inkrimpen, besnoeien, verminderen; fidj c. =
bezuinigen; ficb, feine KtOgaben auf bad 9Zot=
Menbigfte e. = tot het noodzakelijkste beperken, bepalen, inkrimpen.
beperkend.
eirefrOviinienb
ein'fc4riinfung, —, —en = beperking,
inkrimping, vermindering, bezuiniging; voorbehoud.
eittIttraltben, fcbtu. (b.) = inschroeven, vastschroeven.
djudjtern.j
er
Lettffetyreden, zie

eittjelyreibeantt, = kantoor van inschrijving,
van registratie.

einifcbreibebrief, nt. = aangeteekende brief.
ein'fitrethellgebiitg, tn.; qielb, kosten
van inschrijving,van aanteekening (bon Ttriefen).
eitti ferireiben, ft. (lj.) = inschrijven, registreeren; (einen rief) aanteekenen.
= inschrijving; overschrij ving ; aanteekening.
eliffeljreitert, ft. (f.) = met afgemeten stap
binnenkorn en ; tusschenbeide komen, ingrij pen;
gericbtlicb e. = gerechtelijk optreden.
tusschenkomst, bemoeiing,
eirefitreitett,
interventie.
eitefttroten, fcbtu. (b.) = kelderen, in den
kelder neerlaten.
ein'fajruinpfen, fcbtn. (f.) = inkrimpen, in
elkaar krimpen, verschrompelen.
einifeouti, m. = inschuiving, begunstiging;
interpolatie.
etit'fd)iiittern, rant). (b.) = vrees aanjagen,
bang of beschroomd maken, intimideeren.
ein'friptiert, fcbm. (b.) = africhten, dresseeren;
opleiden in een bepaalde leer; op school doen.
wat slechts eénmaal per jaar
gemaaid wordt.
ilti fet)11-fb m. = storting (van geld); inslag.
ein'fr4uftern, fcbtr. (b.) inschieten, verliezen,
inboeren.
fctin. (lj.) = ingieten, instorten.
einIctituaraen, fcbtro. (b.) = zwart maken, vuil
maken; binnensmokkelen.
— = smokkelaar.
ein'fcbtuiir3 er, in.
ein'fittuallen, fcbtn. (t.) = inpraten, wijsmaken.
zwavelen.
eliffebtuefein, cb tn. (b.)
einjegeht, fcbtu. (f.) = binnenzeilen.
einjegnett, fatty . (b.) = inzegenen, wijden;
(Mnber) kerkelijk aannemen.
eliffeartung, tn. = inzegening, wijding, aanneming of communie.
inzien, doorzien, inkijken,
ein'febett, ft. (b.)
onderzoeken, begrijpen, vatten.
baben
eliffebett, f. = inzicht, inzage; ein
= reden verstaan.
eitti feifen, ictro. (lj.) = inzeepen ; voor den gek
houden, er in laten loopen, dronken maken.
fcbtu. (b.) = doortrekken, doordringen.
ein'feittig = eenzijdig, oppervlakkig, bekrompen, partijdig; einfeitiger Ropffcbmera = schele
hoofdpijn.
—, —en = eenzijdigheid,
eittjeitigfeit,
oppervlakkigheid, bekrompenheid.
ein'fenben, unr. (b.) = inzenden, overhandigen,
zenden.
etiffenbung, tn. = inzending, zending.
laten zinken in, doen
chefenfen, fcbin. (lj.)
nederdalen; (Neben) zetten, poten.
— = eenheid (in getallen).
m.
ein ifetfen, fcbm. (ti.) = inzetten (Steine, Babne
u. [gevangen zetten]; (bij het spel) inzetten, op het spel zetten; (ein aert)instellen,
invoeren; (einen in ein 9Intt, eine Siirbe)
aanstellen, installeeren; (au feinem rbett)
aanstellen, benoemen, maken; ficb flit ettn. e.
= voor iets opkomen; (intr.) inzetten, intreden, beginnen, openen.
= inzetting, instelling, ineinjetwitg,
stallatie.
einjetutOluorte, $f.=inwijdingswoorden.
—, —en = inzage, onderzoek;
ein'ficht,
inzicht, begrip, oordeel;
= ter inzage.
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ein s firOOtwif = verstandig, oordeelkundig, schrander.
ein'fictern, fcbtu. (f.) =- wegzakken, wegzijpelen,
inzijpelen.

infiebetel', In. —, — en = kluizenaarswoning,
kluis, hermitage.
— = kluizenaar.
ein'fiebter, m.
kluizenaars..., als een kluieitefiebterifcti
zenaar, eenzelvig.
eittIkebein, fain). (b.) = een kluizenaarsleven
leiden; fic4 e.
zich vestigen.
eins fiegetn, fcbiv. (b.) = verzegelen, inlakken.
= eenlettergrepig; kort; onspraakzaam, zwijgend, stil.
ein'fingen, ft. (b.) = in slaap zingen; instudeeren, oefenen (einen (refang).
ein'finfett, ft. (f.) = in- of wegzinken, wegzakken; inzakken, instorten.
in gaan zitten.]
[ein'fitlen, ft. (1.)
= met een zitplaats, eenpersoons.
eittitvntak4 = eens, op een keer, ereis.
ein i fotIng = eenzolig.
eitt'fpannen, fdpv. (b.) = in-, voorspannen;
(in einen Nabmen) spannen.
— = rijtuig voor een
ein'fVetnner, m.
[paard.
ein'fpiinttig = met een paard.
ein s fpeicbern, fdttn. (b.) = op den zolder of
in de graanschuren bergen, opschuren.
ein'fpelaig = eenvliezig.
ein'fperren, fcbtn. (b.) = opsluiten, inrekenen,
gevangen zetten.
= opsluiting.
(fin'fperrung,
ein'fpieten fief), fcbtv. (b.) = zich in het spelen
oefenen, zich inspelen.
ait'f/Artnett, ft. (b.) = inspinnen.
(din'fpratte, tn. = tegenspraak, protest, verzet; t. gegen ettn. tun ob. erbeben = verzet
tegen lets aanteekenen, protesteeren.
ein'fprertiett, ft. (b.) = (9,Nut, Zroft) inspreken ;
[een goed woord doen; in de rede vallen];
(bet einem) aanloopen, inloopen.
eitt'fprengen, fcbtp . (fj.) = insprenkelen, besprenkelen; doen openspringen; strooien;
inzetten, vatten; e„, (f.) = (naar) binnen
galoppeeren.
inspringen, naar
ein'fpringen, ft. (f.)
binnen springen.
ein i fpritlen, fcbin. (fj.) = inspuiten; begieten.
— , — en = inspiriting.
ein'fOritgutn,
ein'fprudi, m., zie ginfpracbe.
eens
(nl.
lang geleden of in verre
einft
[toekomst).
ein'ftiintmig = eenstammig.
ein'frantPfeit, fcbin. (b.) = instampen, inslaan,
instoppen; (Oitcber, 2tften) vernietdgen.
eitt'frattb, m. = in-dienst-treding; intreegeld;
leergeld; 1vn g . nebmen= ergens een bezoek
brengen, aanloopen.
ein'itanb ann, m. = plaatsvervanger,
remplacant.
ein'itiintern, fcbm. (b.) = verpesten (door stank).
onder 't stof raken.
ein'itauDen, fcbtu. (f.)
fcbtv. (b.) = met stof bedekken.
ein'fteit en, ft. (1).) = steken, prikken (in);
(im et)ie1) troeven ; feeiviirt e. = in zee steken.
ein'fteden, fcbtn. (b.) = insteken, indoen;
(ben Zegen) opsteken; (Oefb u. d.; aucbfig.) in
den zak steken; (einen 2erbrecber) opsluiten,
inrekenen; (einen Brief) in de bus doen; feine
$feifen e.= zijn boeltje pakken; mer auMeitt, muf3
aucb e. = wie kaatst, moet den bal verwachten.
ein'fte0(e)n, unr. (b.) = (fur einen) in de plaats
treden, (iem.) vervangen, remplaceeren; (fur
einen ob. etm.) instaan, borg staan; (fur feine

eintonnen.

tiberaeugung) uitkomen: in dienst treden;
[aanstaan, op handen zijn].
= plaatsvervanger,
iit'ftetrer, in.
remplacant.
icbtu. (b.) = binnensluipen.
ein i fteblett
ein'iteigen, ft. (1.) = instappen, naar binnen
stappen; instijgen, inklimmen.
cliff-tam, fcbtn. (I;.) plaatsen, zetten in;
aanstellen, in dienst nemen; indeelen; (Ma:
fcbine) instellen; (seder) zetten (op); (bie
$ferbe) stallen; Sabtungen, 91rbeit, aeinbietig,
feiten) staken, schorsen; (ff1ifbrducbe) doen
ophouden; firi) e. = (op een afgesproken
plaats) komen, verschijnen; zich vertoonen,
(onverwachts) komen.
eh-Otaung, in. = staking, schorsing.
uit den cijfer bestaande.
ein'ftellig
ein'itentinen, fcbtu. (fj.) = uitstooten, in- of
uitbeitelen; (bie Virtue) in de zij zetten.
ein'ftet0 = eens.
fd)in. (b.) = inborduren.
ein'itietig = ééristengelig.
vroeger;
toekomstig.
eitt'ftig
ein'ffintnten, fcbtu. (fj.) meezingen, mee
aanheffen; instemmen, toestemmen; [overeensternmen].
= eenstemmig; eensgezind, overeenstemmend, met algemeene stemmen.
ehOtintininfeit, tn. — = eenstemmigheid.
einft'inat = eens, op een keer, ereis.
= van den verdieping.
einItii
ein i ftopfen, JAW. (b.) = er in stoppen.
einItofien, ft. (b.) = er in stooten, duwen;
in- of stukstooten, inslaan.
= instrijken, insmeren;
eitt s ftreictien, ft.
((ietb) opstrijken.
ein i ftreuen, icbtn. (l.) = instrooien; (ben
lferben) nieuw ligstroo geven.
ein'ftriden, fcbin. (b.) = mee inbreien.
ein'ftriimett, fcbiv. (f.) = instroomen, binnenstroomen.
een stuk inzetten;
etteitiirten, fcbin. (b.)
inbrokkelen.
instudeeren.
ein'ftubieren, fcbin. (b.)
ein'ftiinbig = van den uur, Oenurig.
fcbtn.
(f.)
=
binnenvliegen,
binein'itiirnten,
nenstormen, (op iem.) instormen; auf feine
Oefunbbeit e. = zijn gezondheid verwoesten;
C., (b.) = overhoop gooien, vernielen.
eitOtura, in. = instorting, inzakking.
eiteftitrAen, fcbin. (f.) = naar binnen vliegen;
instorten, invallen, inzakken; auf einen e. =
op iem. toevliegen, iem. overvallen.
einfriveiten = onderdehand, intusschen, voorloopig, zoolang.
einfrtheing = voorloopig.
eins fubetn, fcbtn. (b.) bemorsen, bezoedelen.
ein'tiigig = eendags eendaagsch, van den dag.
ein'tanClbturne, tn.; :finery, = eendags11bloe m ; -vlieg.
ein i tnurben, fcbin. (b.) = indoopen, indompelen.
einitnufc4, in. = ruil, inruiling.
ein'taufften, fcbtn. (b.) = inruilen, inwisselen.
ein'teeren, fcbtn. (b.) = teren.
ein'teigen, fd)rn. (b.) = 't deeg gereed maken.
ein'teiten, fcbto. (fj.) = indeelen, verdeelen.
eittleing = eendeelig.
= indeeling; verdeeling.
einiteituttn,
eitt'tottig -- eentonig.
eitti tiinigfeit, tn. — = eentonigheid, eenvormigheid.
eittlonnen, Wu. (b.) = in tonnen of vaten
doen, tonnen, intonnen.

eintracbt.
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ein'tradit, W. = eendracht, eensgezindheid,
goede verstandhouding.

ein'triiittig = eendrachtig, eensgezind, in
goede verstandhouding.
ein'tract)tigrett, tn., zie eintracbt.
ein'trag, tn. —(e0, .. trage = nadeel, hinder,
schade ; inschrijving;; [inslag ; tegenwerping] ;
c. tun = benadeelen, afbreuk doen.
ein'tragen, ft. (j.) = in- of binnendragen;
inschrijven, boeken, aanteekenen; registreeren;
opleveren, opbrengen ; Linslaan, inslag maken].
ein'triigtici) = winstgevend, voordeelig.
ein'tragliMielt, tn. = voordeeligheid.
ein'tragung, tn. —, —en = inschrijving,
boeking.
ein'tranien, fcbtu. (lj.) = drenken, doortrek'ken; einem etin. e. = iem. iets betaald zetten.
ein'tritittung, in. = doortrekking, drenking.
ein'traufetn, fcbtu. (lj.) = indruppelen, indroppelen.
I. ein'treffen, ft. (1.) = aankomen; binnenkomen; uitkomen, vervuld worden, gebeuren,
verwezenlijkt worden.
II. Wit'treffett, f. = aankomst; vervulling,
verwezenlij king.
einstrethen, ft. (tj.) = indrijven, inslaan; naar
binnen drijven; innen, incasseeren, ontvangen;
(einen ,t■ut) inslaan; [dringen, in 't nauw
drijven, vrees aanjagen].
einstreiber, m. = ontvanger, kassier.
einlreten, ft. (b.) = intrappen, stuk trappen,
in elkaar trappen; in den grond trappen of
treden; C., (f.) = binnentreden, binnenkomen ;
in ein stmt e. = een ambt aanvaarden; in ein
Cbeicbaft e. = in een zaak komen, treden; in
dienst gaan; (fiir einen) in de plaats treden,
(iem.) vervangen, 't (voor iem.) opnemen;
opkomen, ontstaan, intreden, beginners; e&
trot Rube ein = 't werd rustig; eintre ten,
benfaM = als 't geval zich voordoet.
ein'triMtern, fcbtu. (b.) = ingieten (met een
trechter); einem eft)/ e. = instampen, inpompen.
ein'tritt, m. = intrede; toegang; begin, intrede; immersie.
eittlrittOdtlig = geschikt om ontvangen to
worden.
ein'trittearte, in. = toegangskaart.
ein'tritt4intnter, 1. = wachtkamer, spreekkamer.
ein'trocfnen, fcbin. (f.) = indrogen, uitdrogen,
verdrogen, verschrompelen; e., (b.) = uitdrogen.
eitftrii0feln, fcbin. (lj.) = indroppelen.
ein'turt, um (b.) = er in doen; Oter e. =
opdoen; (einen Orief) in de bus doen; [overgeven}.
ein'tunlen, fcbtn. (b.) = indoopen, insoppen.
ein'ithen, fcbtn. (b.) = instudeeren; oefenen,
africhten, drillen.
ein'unbar4taig = een en tachtig.
%ifituntOaint, zie einigunOamt.
eittliertethett, fcbin. (b.) = vereenzelvigen;
(ein 2anb einem anbern) inlij y en bij, annexeeren.
ein'bertelbung, iv. —, —en = inlijving, annexatie; vereenzelviging.
%in'tiernelinten, f. ----- = overeenstemming,
overleg, verstandhouding.
ein'beritanben = eensgezind, eens, accoord;
e.! = accoord! aangenomen!
eiteberftiinbnid, 1. = verstandhouding, betrekking, overeenstemming; im e. mit = in
overleg met.

fein'berftei(e)n firk unr. (b.) = 't eens
worden].

elnlvadifen, ft. (f.) = ingroeien, inwassen,
samengroeien.

ein'tualaen, fcbtn. (tj.) = inwalsen, rollen.
%ittivanb, m. —(e0, ..manbe = tegenwerping, bedenking, voorwendsel; einen e. erbe=
ben = een bedenking, exceptie opwerpen.

eitein attb(e)rer, m. = landverhuizer, immigrant.

ein'lvanbern, fcbto. (b.) = binnentrekken; als
landverhuizer intrekken, immigreeren; inkomen.
ein'ivattb(e)rung, tn. = immigratie.
eittluanbfret = onbedenkelijk; onberispelijk.
einlvart4 = binnenwaarts, naar binnen.
einlueben, fcbtn. u. ft. (b.) = inweven, omwèven; invlechten, ineenwerken.
einlverOfetn, fcbtp . (lj.) = inwisselen, inruilen.
%itt'iverbf(e)futtg, W. —, —en = inwisseling.
ein'inefien, fcbm. (1.) = inwaaien, invallen;
naar binnen waaien.
eittiveidiett, fcbin. (b.) = weeken, in de week
zetten of leggen.
eittluelben, fcbir. (tj.) = inwijden, wijden.
ein'ttnifiung, tn. —, —en = inwijding.
%in'Weittng4ilfeier, tn.; :felt, f.; :Prebigt,
tn.; :ran, in.; :tag, tn. = inwijdingsliplechtigheid; -feest; -preek; -rede; -dag.
eittiveifen, ft. (b.) = aanstellen, installeeren,
bevestigen.
eittluenben, fcbin. u. unr. (b). = tegenwerpen,
inbrengen, bedenkingen maken, protesteeren;
[besteden].
eirtivenbung, in. = tegenwerping, bedenking, protest.
einlverfen, ft. (b.) = inwerpen, ingooien,
stukwerpen; tegenwerpen, antwoorden; weer
inbrengen (bij de goederen).
ettnnic4fen, fcbtn. (lj.) = insmeren, inwrijven,
poetsen, boenen.
einlvitietn, fcbin. (1.) = inwikkelen ; in $apier
e. = in papier wikkelen, pakken, doen; (ein
kinb) in 't pak doen, in de luren doen; bie
.f)aare e. = papillotten zetten.
ein'iniegett, fcbm. (b.) = in slaap wiegen; tot
zwijgen brengen.
eittlniffigen, fcbin. (b.) (in ettn.) = in iets toestemmen, iets inwilligen, toestaan.
einluiffigung, to. —, —en = inwilliging,
toestemming, verlof, vergunning.
eittlnirrett, fcbtu. (b.) = inwerken, inweven;
(auf einen) inwerken, drang uitoefenen.
ein'tairiung, W. = inwerking, invloed, working.
einlviiitig = van een week, eónweeksch.
einluointett, fcbtn. (lj.) = inwonen; (een kamer) uitwonen, bederven, beschadigen; tuft
e. = gewennen, akklimatizeeren, zich inwonen.
eins tuobner, m. --, — = inwoner.
eiteitiobnerntelbeatut, f. = (kantoor van 't)
bevolkingsregister.
einluointerritaft, iv. — = de inwoners.
elinvollen, unr. (lj.) = er in willen; bc0 Mill
ibm nicbt ein = dat wil er bij hem niet in,
dat begrijpt hij niet of dat vindt hij niet goed.
eirtiviiitfig = met een gladden stam of stengel.
ein'tniiiitett, fcbtn. (lj.) = inwoelen, ingraven,
onderwoelen.
ein'tuurf, m. = tegenwerping, bedenking;
opening Grief e, OeIbitilcre u. a. binettisuiverfen).
ein'tuurvitt, Tobin. (ti.) = inwortelen, wortel
schieten, invreten, inkankeren.
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%ifenbiitte.

—
enkelvoud.
II. %0, f.
eitt'3 abt,
= ijs; ber atu f3 gebt mit
eitt'3ablett, fcbtv. (b.) = betalen, storten.
= de rivier kruit; bae g. brecben = het
ein'Obteit, fcbtu. (b.) = (er) in tellen, tellende ijs breken, een begin maken; einen auf& e.

er in doen; meetellen, meerekenen.
betaling, storting, gedeeltelijke storting.
(b.)= uittanden, uitsnijden,
eiteactpten,
intanden, getand maken.
eins3apfen, fotu. = op flesschen doen,
aftappen; invoegen, inkepen; met een spie
of pin sluiten.
ein'Ounert, fcbiti. (b.) = omheinen, met een
heg of heining omsluiten.
ein'3010 = ddnteenig.
fcbtu. (b.) = (er) in teekenen;
aanteekenen, merken; inschrijven, noteeren.
einVing = ednregelig.
eittivtanteil, m. = afzonderlijk, speciaal
aandeel.
eitiVOing, = elk ding op zich zelf, individu.
itt'^eff all, m. = afzonderlijk, eenig geval.
eini3 elfraitt, tr.: in g. = als stukgoed verzonden.
eittvigefecbt, zie ,Catn.pf.
= cellulaire gevangenschap,
eitt'3ethaft,
eenzame opsluiting.
—, —en = bijzonderheid,
ein`yibeit,
detail.
%Itepitant0f, tn. = gevecht van man tegen
man.
ein'3effeben, 1.= leven alleen, eenzaam leven.
eirevin = alleen, afgezonderd, eenzaam, enkel,
afzonderlijk, per stuk, den voor een; bie ein=
setnen Untftiinbe = de bijzondere omstandigheden; ginaeln0 bat mir gefatten = enkele
deelen zijn mij bevallen; im eingtnen = in
bijzonderheMen.
ein'3etricbter, m. = alleenrechtsprekende
rechter, unus judex.
detailhandel.
ein'aelberfe0r, m.
eini3 eitvecen, 1. = individu, eenling.
eini3ieljett, ft. (b.) = intrekken, inhalen; inademen; innen, inkasseeren, in ontvangst nemen, invorderen; verbeurd verklaren; terugnemen, innemen, nauwer maken; [beperken];
arresteeren, gevangen nemen; (einen 43often)
in-, terugtrekken; (bie Neferbe) laten opkomen; (bie intrekken, in zijn schelp
kruipen; ( grfunbigungen) inwinnen; (ein %tut)
afschaffen; (bei Zerfteigerungen) aanhouden;
bie Sega e. = zeil minderen; e., (1.) = binnentrekken, zijn intocht houden; een woning
betrekken; (bei einem) komen wonen; (bon
atitifigfeiten) intrekken, indringen.
ein'aiebuitg, —, —en = intrekking, het
inhalen; inkasseering, ontvangst; verbeurdverklaring; gevangenneming; oproeping voor
den dienst; verhuizing; vgl. einai e tj e n.
einsaifferig = van 66n cijfer.
elit'310 = eenig, enkel, zonder gelijke; e. unb
allein = eenig en alleen.
ein'3igartia = eenig (in zijn soort).
— = snorder (rijtuigonderein3ler, m.
nemer die maar den paard heeft).
= van den duim, ednduims.
eitOurfent, fc4to. (Ii.) = suikeren, in de suiker
leggen.
intocht; intrek (in eine 2aob-=
m.
hung).
inklernmen, ineitt'31viingett, fcbiu. (b.)
persen.
eisrunb = eirond, ovaal, elliptisch.
I. Lis (spr.: eeies), f.
= eis, e-kruis.

ein'3 aOlung, tn.

fiibren

iem. een strik spanners.
= ijs-, glijbaan.
= ijsschol, -bank, -veld.
m. = ijsbeer.
eWbeberft = met ijs bedekt.
heupbeen, stuitbeen.
eisTbeitt, 1.
eiWberg, m. = ijsberg, gletscher.
ijszak.
etWbeutet, m.
ewbort, m., ei4Inecri er, m. = ijsbreker.
= roomijs.
eisTcr6ixte,
e-Wbecte, tn. = ijsvloer, ijskorst.
I. ellen, fcbtb. (b.) = ijs uithakken, breken;
doen bevriezen; in de bijt visschen; e., (f.) =
bevriezen.
II. Wen, fcbtb. (b.) = (paarden enz.) beslaan.
III. erfen, f. — ijzer, hoefijzer; bie
g. = de boeien, de ijzers; man muf3 bc0 e.
fcOrnieben, fo Lange 0 fjeif3 ift = men moet
het ijzer smeden, terwijl het heet is; FRot
brii* e. = nood breekt wet; er riePrt fcbon
unter bah ate e. = hij is niet veel meer
waard.
erfenaber, iv. = ijzerader.
effettaftien, q3t. = ijzerwaarden.
= ijzerwerk, werk in ijzer.
erfettarbeit,
= ijzeroplossing.
erfenauffilfung,
= spoorweg, spoorbaan; mit
eviention,
ber
reifen = per spoor reizen.
= spoorwegaandeel.
eijettbabitaftic,
erfettbabnisau, nt=aanleg van spoorwegen.
= vervoer per
eijenbaimbefOrberung,
spoor.

eiVbabit,
%-i4'banf,

eijettbabttbirertion,
eilettbabiter, m.

= spoorwegdirectie.

spoorwegman,
—
spoorbeambte, spoorwegarbeider.
ellenbabnlinefellfrbatt, in.; In.;
=luerte, lj 1. spoorwegil maatschappij; -koning;
-waarden.
ijzermijn.
eijenbergiverf, f.
ijzeren beslag.
effenbcfc4lag, nt.
f.
geslagen plaatijzer, ijzerblik.
et i fettbratjt, m. = ijzerdraad.
i'fettbralltfeit, f. = ijzerdraadkabel.
= gekristallizeerd ijzererts.
ei'fenbrufe,
= ijzeraarde.
eijenerbe,
Wiener& 1. = ijzererts.
erfeufarbig = ijzerkleurig.
ijzervijlsel.
eFfeitfeittitt,
afenfeft = ijzerhard, ijzersterk.
eijettflerren, m. = ijzer-, roestvlek.
eljenfreffer, m. = ijzervreter; vechtersbaas.
eijettgang, m. = ijzerader.
erfenciebalt, m. = ijzergehalte.
ijzeren gereedschap, gerei.
0.,lifennerat, f.
ijzergieterij.
eilenniefierei,
erfengitter, 1. = ijzeren hek.
effeugrau = staalgrijs.
erfengut m. = het gieten van ijzer.
eljeuguiiwaren, V. = voorwerpen van gegoten ijzer.

erfenbattig = ijzerhoudend.
eilettbaninter, m. = groote smidshamer;
ijzergieterij, smederij.

elfenbanbef, m. = ijzerhandel.
el'fenhanbiung, tn. = ijzerzaak, -winkel,
-magazijn.
eilenbart = ijzerhard.
m. = ijzeren helm, kap; aconiet,
monnikskap, grasklokje.
ijzersmelterij, smederij.
etifenwitte,

eifenfiett
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%Mae.

eilettria, in. = ijzerachtige zwavelkies, %Wfitratti, m. = ijskast.
zwavelijzer.
ei4 sfdiut), m. = schaats, sneeuwschoen.
effenionftruttion, to. = ijzerkonstruktie.
%i' fie, to. —, —n = bloedzweer.
elf entrain, m. = handel in allerlei ijzerwaren,
isYfpitle, to., ei4jPorn, m. = ijsspoor,
elfentraut, T. = ijzerhard, \ erbena.
(fi4sitoth ut. = ijsgang.
eitl'boget, m. = ijsvogel.
eis fettto4 = zonder hoefijzer.
erfettutittel, 1. = ijzerhoudend middel.
eie3 acten, et4'3 apfen, m. = ijskegel.
erfenofett, m. = smidshaard.
ei4'3 eit, to. = ijstijd.
%ffenonb, 1. = ijzeroxyde.
ate'. = ijdel, nietswaardig, leeg; ijdel, verei'fettPlatte, to. = ijzeren plaat.

%Ifettprofie, to. = monster, proef (uit een mijn).
elfettrati nt, m. = rood of bruin ijzererts.
ellettroft, m. = ijzerroest.
erfenfat3, 1. = ijzersulfaat.
eisfettfanD, tn. = ijzerhoudend zand.
eilentaure, to. = ijzerzuur.
eFfenfdOunet, m. = ijzerschimmel (een
donkergrauw paard).

erfettfittade, to. = ijzerslak.
eilenfri)tag, m. = ijzerhamerslag.
erfettidjtvetr3e, to. = koolstofhoudend ijzer.
etifenfpiine, 4M. — ijzervijlsel.
erfenfpat, m. = ijzerspaat.
eiletiftati, m. = ijzeren staaf.
erfettftein, m. = ijzersteen, ijzererts.
elfenftufe, to. = ijzermijn.
et4'ente, tv. = ijseend, New-Foundlandsche
eend.
ellentinftur, iv. = tinctuur van ijzer.

waand, ingebeeld; enkel, louter, onvermengd.

eis tetteit, to. —, —en = ijdelheid, nietswaardigheid, beuzelarij; ijdelheid, verwaandheid,
inbeelding, behaagzucht; zuiverheid.

eller, tn. — = etter.
eisterartig = etterachtig.
-i s terbeitte, iv. = etterzweer, abces, gezwel.
(ffterbilbung, W. = ettervorming.
ei s terbtatter, tv. = etterblaas, puist.
is terittyft, ut. =_-_ ettering, uitscheiding van
etter.

isterfrafb m. = invretende verettering.
i.s tergefffilttufft, to. = ettergezwel.
eis t(e)rif4t = etterachtig.
ei't(e)rig = etterend, etterig.
cis tern, fcbto. (b.) = etteren, dragen.
%isterftort, m. = etterprop.
ellerung, to. —, —en = ettering.

el'itleit f. —e = eiwit.
eis tueifitiattig = eiwithoudend.
eiltueififtoff, m. = eiwitstof, eiwit.
ej. = ejusdem: van dezelfde maand, van
't zelfde jaar.
jaittfatiotts, W. —, —en = uitspuiting.
terij, gieterij.
eintutie'ren, fcbto. (b.) = uitspuiten.
eisfentuur3, iv. = duizendguldenkruid.
eiettion', to. —, —en = uitwerping, uitdrij%Ifettvit, to. = ijzeren eeuw.
ving (nut bem lefi).
eijenpug, f.= ijzeren gereedschap, ijzergerei. eii3iesrett, fcbto. (i.) = uitwerpen, uitdrijven.
&f ern = ijzeren; fig. vast, stevig, sterk, on- lt ttuts tatta, f. — = Ecbatana (,aubtftabt bet
veranderlijk ; eiferner teif3 = stalen vlijt; b0
Leber).
if erne Arena = 't IJzeren kruis.
I. elet, m. — = hekel, tegenzin, afkeer, walging;
ll. bet = afkeer van, tegenzin in;
iv.
=
ijstocht,
sledevaart.
eWfOrt,
bie Jett ift ibm 6um . = hij walgt van de
eitYfelb, f. = ijsveld, ijsvlakte.
wereld; bad %. = die naarling.
et4lifci), tn. = ijswalvisch.
%i4liic4e, to. = ijsvlakte.
II. e'tel = tegenzin-, afkeer-, weerzinwekkend,
akelig; kieskeurig, vies.
e14'frel = vrij van ijs.
eletijaft = weerzinwekkend, terugstootend,
et4'gang, m. = ijsgang, kruien van 't ijs.
akelig; kieskeurig, vies.
et4'gebirge, 1. = ijsgebergte, gletscher.
ei4 s gratt= vaalgrijs, wit van ouderdom, bejaard. es tefig, zie Mfg.
ei4'grube, tv. = ijskelder.
e'tetn, fcbto. (b.) = walgen, hinderen; a deft
mir (ob. midi) bet = ik heb een afkeer van,
eWt)eitige(r) = ijsheilige.
ik walg van; WI) e. bor = walgen van, een
eidlotoe, W. = ijsgrot.
afkeer hebben van.
cilia = met ijs bedekt; ijskoud, ijzig.
eiflar4t, iv. = ijsschuit.
eleittante, in. = bij-, schimpnaam.
einatt = ijskoud, bevroren, verkleumd.
ettairettr' (spr.: ek16...), m. ----, —e = eclaireur, veldverkenner.
eineiler, tn. = ijskelder.
%14'ituft, to. = vorstspleet (in Oilmen).
%flat' (spr.: eekla), nt. -- = eclat, glans,
opzien.
eiirtliiftig = gebarsten, gesprongen.
eWiraut, 1. = ijsplant.
ettatant' = eclatant, in-'t-oogloopend, schitterend.
et4'irufte, M. = ijskorst, ijsbedekking.
ei4 stiitiet, m. = ijsemmer.
ertenifer, m. — — = eklektikus, uitkiezend
filozoof.
einiiii ter, m. = wijnkoeler.
eWlauf, m. = het schaatsenrijden.
Mas tiff') = eklektisch, uitkiezend.
ei4ilaufberein, nt. = ijsclub.
efferti3Wittu4, m. — = eklekticisme, keuze,
verkiezing (in de illozofie).
eWttteer, 1. = IJszee.
et'fig = akelig, weerzinwekkend, onaangenaam;
eWnebet, tn. = rijp, rijm, witte nevel.
netelig, lastig; kwaad, boos; eftiger gunge =
et4'netl, 1. = ijsnet.
pare jongen; bad foftet eflige Oetb = akelig
e141,fattf, m. = ijsbreker (bor einer Oriicre).
veel.
%lit4liffanae, iv. = ijsplant.
ettip sfe, it). —, —n = eklips, verduistering.
%10' Oftug, nt. = ijsploeg.
eiVrittbe, to. = ijskorst.
etiortir, W. — = ekliptika, zonneweg, diereriem.
eit m. —e, —e = bloedzweer.
el4sfetge, ix). = ijszaag.
ettiOstifd) = ekliptisch.
ei4lcipite, to. = ijsschol, schots.
ettusge, to. —, —n = ekloge, herderszang.

Misfenbitriot, m. = ijzervitriool.
effentuare, to. = ijzerwaar.
eilentuaffer, f. = ijzerhoudend water.
eilettiverf, f. = ijzerwerk; smederij; smel-
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eflipfoib.

-, —n = ecos- elententaricuert, 1. = werk dat de eerste
beginselen bevat.
saise, schotsch(e dans).
(Wien, m. u. f. —4, — = eland.
fftale,— = extaze, verrukking.
ellende, ongeluk, nood,
— = extatikus; verrukt, I. eilenb, f. —4
efftalifer, m.
[ballingschap].
bezield prediker; waarzegger.
ellendig, ongelukkig, jammerlijk,
II. elenti
etitalife# = extatisch, verrukt.
erbarmelijk, Bering, slecht.
et 3 ent', T. —(e)4, —e = ekzeem, huiduitslag.
eiaborat', —(e)4, —e = elaboratie, bear- e'tettbiglicf) = ellendig.
elen4Ilhaut, 113.;
beiding, uitgewerkt voorstel.
f.; :feber, f. =
efaftleitiit', etafti3itiit', tn. — = elasticiteit, elands iihuid, -hoorn; -leder.
elentier, f. = eland.
rekbaarheid, veerkracht, spankracht.
eteono're, in. = Eleonora.
etallifc0 = elastisch.
cleuit'nlicfjc (efte, Oebetmniffe) Eleuzinische
— = Elbe.
%Vile,
ethaufltiiir0 de Elbe af, de (mysterien).
= elevatie.
Elbe op.
eletiation4 s tnittfei, m. = elevatiehoek.
el& m. —(e)4, —e = eland.
..to'ren = elevator.
efeba'tor, m.
elbora'bo, zie ¶orabo.
elefant s , m. —en, —en = olifant; er mat ete'be, m. —n, --ti = 616ve, leerling.
au4 einer Viide einen tefanten = hij over- efeliitt, in. —, --nen = 616ve, leerlinge.
I. elf = elf; bie tf = de elf; rife = elf.
drijft sterk.
—n elf,
:riiffel, II. elf, m. —en, —en; elle,
elefan'tenllfiOrer, m. ; :orben,
alf, luchtgeest.
m. = olifantsHleider (kornak); -orde
m.;
elfert, f. = elf hoek.
(in Denemarken); -snuit; -tand.
elefantrafiL tn. — = elefantiasis, verbee- ellettbein, 1. = elpenbeen, ivoor.
elleitheittartio = ivoorachtig.
ning, verharding van de huid.
et i fenbeinbrecOfter, m. = ivoordraaier.
elegant' = elegant, fijn, smaakvol.
— = elegantie, fijne smaak, erfenbeittern = ivoren.
elegait3',
erfenb aft = tooverachtig, als van een elf, elfen-.
bevalligheid.
m. = elfenkoning.
elegie', tn. —n = elegie, klaaglied.
erfentatt3, m. = elfendans.
Meatier, m. —4, — = elegisch dichter.
Oferlei
= elfderlei.
elegisch,
klagend,
weemoedig.
elferlei'
u.
ele'gif d) =
u.
=
elfliftut;
=mai;
eleitorarfcbaf, 1. = keursaksisch schaap.
elf II voudig; -jarig ; -maal; -lettergrepig e. d.
= wol van het keursakeleftoralluolle,
elfriebe, tn. = Elfrieda.
sische schaap, fijnste wol.
elfte — elfde.
efertrifel) = electrisch, electriek.
elfdehalf.
elettrifie trett, fctu. (f).) = electrizeeren (ook eIrte4ath
f. —4, — = elfde (deel) (ba g e. born
fig.).
eleftrIfier'ntafc4ine, tn. = electrizeermachine. Oeininn, brei bei Oanaen, ein e. O1eter, eine
e. 9:Retie).
electriciteit.
eitri3itat', tn. —
m.; :te4re, tn. = elec- elften4 = ten elfde.
m. = Elias, Elie.
triciteitsjIgeleider ; -leer.
(0.) = elideeren, uitlaten,
m. =
eleftriattiitClineffer, tn.;
uitstooten.
electro 11 meter ; -foor.
ni. = Eligius, Eloysius.
= electrochemie.
eleftroltentie',
-, —en = eliminatie, weg—n = electrode, electrische elimination',
etertron,
making, verduistering.
pool.
= elimineeren, verelintinte'ren,
Mertrobnnalnif, tn. = electrodynamika.
duisteren.
eletrogalba i nifeli = electrogalvanisch.
Elize.
=
electrolyze,
scheiding
elrfa,
Mi'fe,
tn.
—
eleftroltrfe,
van chemische verbindingen door electrici- ell'fabett), in. = Elizabet.
= Elize, Lize.
Mli fe,
teit.
etition', iv. —, —en = elizie, uitlating, wegefertrontagnelifd) = electromagnetisch.
erertromagnetwritu, m. = electromagne- lating.
eine, in. — = elite, keur, het beste, de bloem.
tisme.
efigier', 1. — (e)4, —e = elixir, elixer, uittreksel.
efeftrolline s ter, f. (u. m.); =ntolor, m.;
eljen I hij level
!
431.; :,tor', m. —(e)4, —e; f. —(e)l,
= Ella.
—e = electrollmeter; -motor; -nen, -foor;
— = elleboog.
611'bogen, m.
-skoop.

%toffaife (spr.: ..sêze),

ell'bogengelent, = ellebooggewricht.
—n = el.
elite,
ertentwnen, zie %Ilbogen.
-therapie; -typie.
een el breed.
element', f. --(e)4, —e = element, grondstof, ellenbreit
ertenfang = een el lang; ellenlang.
bestanddeel; beginsel.
ellemaat.
elementair,
onontwikkeld,
een1.
ellenntafi,
elententar' =
ellettretter, :ritter, m. = elleridder, garenyouth g ; lager.
elententar'bud), f. = eerste beginselen, gron- en bandkoopman.
= ellewaar, manufacturen.
ellentnare,
den, aanvangsboek.
= natuurkracht, on- ellentueife = bij de el.
elententar'getualt,
zie
%rte.
weerstaanbaar geweld.
= Elli.
ell',
elententa'rifri) = elementair, eenvoudig.
= ellips, weglating; kegeliv. —,
:lebrer, m. ; =fMule,
eletnentar'llftaffe,
:unterrittt, tn. = lager(e) klasse ; 1. onder- sneelijn.
%fttOfoib', f. —(eA —e = ellipsoide.
wijzer; 1. school; 1. onderwijs.
eleftro ftalif, iv.; :terirnif, iv.; ztberaPie',
tn.; ::tt)Vie', — = electro II statika ; -techniek ;

eltiotifch.

empfinblicti.
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elliptisch.
elii4rtifrO
ellipticiteit, verhouding
—
eitiptiattar,
van het verschil tusschen groote en kleine as
A—a
tot de groote as: --- —.

A

eint0.1euer, = St.-Elm(u)svuur.
efobittf, V. = God.
efortnett3', to. — = welsprekendheid.
—, --n = grondeling.
el'ritle,
= Elza.
erfa,
= Elzas.
ber,
erfa-ft,
—
Elzasser.
el'filiffer, tn.
= Elzasser.
= Elzas-Lothaellaktotirringen, f.
ringen.
elsbes; vogelbes.
eWbeere, to.
el4'beerbaunt, m. = elsbes(seboom).
Elizabet.
eo'bet4, in.
I. elle,
= Elsje.
II. erfe,
—n = elft; els, elzeboom.
erfenbrucO, f. = moerasland met elzehout.
—n = ekster.
eflter,
ef'fiternauge, = eksteroog, likdoorn.
etlertirl) = ouderlijk.
ellern, V. = ouders.
ouderliefde.
ellerultebe, tn.
ellernio4 = ouderloos.
F elber = Champs-Elysèes (fit
$ari0; bie g ibitiffcben (f of = de Elyzeesche
velden.
= Elyzium, verblijf der
ellrftunt, f.
zaligen, verrukkelijk oord.
= elyzisch, paradijsachtig, zalig,
%raebir
Elzevier.
[hemelsch.

= Emilia, Emilie.

eminent' = eminent, uithtekend, uitmuntend.
eminen3', tn. —, —en = Eminentie (kardinaalstitel).
—e = emir, (Arab.) vorst.
emir, tn.
entiffar', m. —(e)i;, —e = emissario, boodschapper, gezant.
—, —en = emissie, uitstraling;
uitgifte (bon GertpatYieren, Vinteiben).
koers van uitgifte.
emiffion4lur4, n-t.
emittie'ren, fcbto. (b.) = emitteeren, uitgeven,
doen uitgaan.
entinta, to. = Emma.

entiffion',

enfmentaler, m.

—

bewoner van

't Emmendal, Emmendaler.
Emmerik.
%ntliterici), f.
ent'uterling, zie Kmmerling.
f.
—(eA
—e = emolument, bijemolument',
verdienste, voordeel.

—, -- en = emotie.
emotion',
ang en.]
rentOfetljett, zie e
emPfangs, m. —(e)f = ontvangst, onthaal,
opname; in
neljmen = in ontv. nemen;
= de goede ontvangst, overber gute
komst; ben
bercbeinigen, beftiittgen, erfennen
= de ontv. melden, bevestigen.

emPfan'gen, ft. (b.) (bu emIlfanaft, er empfiingt;
entlofing; entlIfang(e)! entilfangen) = ontvangen,
krijgen; opnemen.

— = ontvanger, accepemPfiin'ger, m.
tant, geconsigneerde.
ent0fiinglitt = ontvankelijk, vatbaar.
ent0fiinglirbfeit, iv. — = ontvankelijkheid,
vatbaarheid.
= ontvangst.
empfangltallne,
:format,f.=Elzevierli- entOfiittrettiL tn. — = ontvangenis.
ent0fantWan3eige,
:beftiitigung, tn. =

el'3 ebirliau4gabe,
uitgave; -formaat.

email', f.
verglaassel.

= email,

fcbtb. (b.) = emailleeren.
emanation', to. —, —en = emanatie, uitstraling, uitstrooming; afkondiging.
Emanuel.
enta'nuel, m.
— = emancipatie, zelfetnamitlation',

bericht van ontvangst.

empfanObefeti einigung, entpfang':
fcbein, m. = bewijs van ontvangst, kwitantie,
recu, recief.

empfanO'lltag, m.; :3immer, = ontvang11dag; -kamer (salon).

[ent0fe011', m. zie imp febfung.]
standigmaking.
emPfehrbar=aan te bevelen, recommandabel.
entPfeirten, ft. (lj.) (bu empfiebtft, er empfiebtt,
entamilne'ren, fcbtb. (b.) = emancipeeren.
entbaffa'ge (spr.: dbalaazje), m. —n = embfabt; eml)fiibte; empfiebt! em0fobten) =
emballage, verpakking.
aanbevelen, aanprijzen, recommandeeren; e.
embattle'ren (spr.:
Cie mid) Z5'brer rau Mutter = groet uw moeder
fcbtp. (b.) = emballeeren.
voor mij; fic4 e. = zich aanbevelen, groeten,
= embargo, in-beslager van door gaan; fdj empfeble mid) (Zsintett) =
embargo, T. u. m.
neming (bon Gcbiffen).

emblem', — (e0, — e = emblema, zinnebeeld,
kenteeken.

emblemalifcb = emblematisch, zinnebeeldig.
eut'briti, m. —en, — en = goudmerel, geelvink.
ent'brno, m. u. —nen = embryo,
vruchtkiem.

embrtio'nifcli = embryonisch, onontwikkeld.
entenbation', —, —en = emendatie, verbetering.

(lj.) = emendeeren, veremenbie'ren, fcb
beteren.
emerit', m. —en, -en; ente'ritu4, m. —,
..ti = emeritus, afgetreden; $aftor e. =
emeritus predikant •

emeritie'ren, f dj tn.
pensioneeren.

(b.)

= emeritus maken,

emigrant', m. —en, —en = emigrant, landverhuizer.
—, — en = emigratie.
emigration',
emigrie'ren, lap). (b.) = emigreeren.

m. = Emilius, Emil.

ik heb de eer (u te groeten); icb bate mid)
beften& empfobten = ik houd me gerecommandeerd;
= het is
etnOftebtt ficb, bat
wel goed, wel nuttig, dat...
aanbevelenswaardig.
entOfeWten4triert
entWeblung, tn. —, —en = aanbeveling;
groet, compliment.
entOfeirlunObrief, in. ob. :fd)relben, =
aanbevelingsbrief of -schrijven.
= aanbevelensentOfeirfunOhlert,
waardig.
euttifinb ibar = voelbaar, merkbaar.
enttlfinbeler, tn. —, —en = overdreven gevoeligheid, gevoelerigheid, sentimentaliteit.
emPfin'beln, fcbto. (b.) = den gevoelige spelen,
sentimenteel doen.
entOfin'ben, ft. (b.) (fiebe finbe n) = voelen,
gevoelen, gewaar worden, ondervinden, merken; opnemen.

empfinblieb = gevoelig, goed merkbaar
(Sd)lag, &title); gevoelig, ontvankelijk, licht
gevoelend (gegen: voor); !eine emlafinblicte
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Gate = zijn gevoelige, zwakke plek; gevoelig,
lichtgeraakt, prikkelbaar, aantrekkelijk.
entOtinbi licbielf, iv. — = gevoeligheid, ontvankelijkheid, prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
gevoelig, sentimenteel.
emPfinb'faitt
— = gevoeligheid, sentientptittblainfeit,
mentaliteit.
entOfirebung, iv. —, —en = gevoel, gewaarwording, indruk.
entOtin'buna ,Sfilblq= vatbaar voor indrukken.
empfin'bungaraft, to. = gevoelskracht.
m. gevoelsuitdrukking,
a
entp tin'bungaut,
-klank, tusschenwerpsel.
entpfin'bung ,ao = gevoelloos, ongevoelig.
empfin'bungdbermagen, f. = gevoelvermogen.
eni4fin'bung0,bott = gevoelvol.
aanbevolene.
entOfolYtene(r)
= emfaze, nadruk, klem.
etitti4crfe,
entObalifel) = emfatisch, nadrukkelijk, met
klem.
%ntOrreftit (spr.: ap..), nt. = empire-stijl.
= empirie,
-; emOifrif,
empirisme, ervaringsleer.
= empirist, empiricus,
entpi'rifer, m.
die het empirisme aanhangt.
entpisrifc# = empirisch, op ervaring gegrond.
entOlacentent' (spr.: dplasemd), 1. =-.
emplacement, plaats voor een gebouw, voor
een station enz.; het plaatsen.
entOor' = omhoog, in de hoogte, op(waarts).
entOor'arbeiten fist), fcbio. (b.) = zich omhoog-,
zich opwerken.
empori bringen, ft. (ti.) = omhoog brengen,
doen opkomen, vooruitbrengen, doen bloeien.
emOor'bringen, ft. (1.) = omhoog dringen,
zich opwerken.
emOiVre, iv. —, —it = koor (in de kerk),
galerij.
entpiiiren, fcbiv. (b.) = tot opstand of oproer
brengen, doen opstaan, opruien; stuiten,
tegenstaan, hinderen; fief) e. = opstaan, in
opstand komen, oproer maken.
stuitend, hinderlijk, weerzinentOO'renb
wekkend.
entOrer, tn. —&, — = rebel, oproerling,
opstandeling, oproermaker.
oproerig, roerig.
entpiiterifc4
entOorlabren, ft. (f.) = opspringen, opvliegen.
entOoffliegen, ft. (1.) = op-, omhoogvliegen.
omhoog houden.
emporliatten, ft. (b.)
encOor'heben, ft. (b.) = opheffen.
entOor'4effen, ft. (tj.) einem = op-, in de hoogte
helpen.
entOo'riunt, T. — g , .. Tien = emporium,
handelsplaats, markt-, stapelplaats.
= koor (in de kerk),
emPor'firMe, iv.
galerij.
emPorlontinen, ft. (f.) = omhoog-, opkomen,
fortuin maken.
— e= opkomeling,
entOorliinunling, m.
parvenu.
entl,orlobern, fcblv. (b.) = opvlammen, opslaan
(von gfaintrien).
= opspringen; ficb
entOor'raffen fick fc0n3.
weer opkomen, herstellen, er weer
ivieber
bovenop komen.
emporiragen, fcbtu. (b.) = op-, omhoogsteken.
entpor'ranten WO, Wu. (b.) = rankend opschieten.
eintmericOten, fdpv. (b.) = opheffen.
einOor'ringen fief) icbtv. (ti.) = zich opwerken.
entOor'fc§anen, fMtu. (b.) = omhoogzien.

enblicb.

entOor'fitiveben, (f.) = omhoog zweven.
entOorlitthingeit WO, ft. (tj.) = zich verheffen,
omhoog stijgen, zich opwerken, zich ontwikkelen.
entOor110(e)n, unr. (f.) = in de hoogte staan,
zich opheffen.
omhoog stijgen, opentOor'fteigen, ft. (f.)
klimmen.
emPorltreben, fc113. (b.) naar hooger streven.
ettitiii`rung, iv. —, — en = oproer, opstand,
onlusten; verontwaardiging.
entOorluarbfen, ft. (f.) = op-, omhoog groeien.
ent4or'31e0en, ft. (tj.) = omhoog trekkers; te
voorschijn doen komen.
empOre'unt, 1. &, .. en = vuurhemel, verblijf der gelukzaligen.
hemelsch.
einOtyrelfit
entifig = ijverig, nijver, vlijtig, werkzaam,
naarstig.
enonteit, iv. — = naarstigheid, ijver, vlijt,
werkzaamheid.
eiltuffitt', 1. --(e)& = emulzine, amandeistof.
entuffiont, iv. —, —en = emulzie, melkachtige, kunstmatig bereide vetachtige vloeistof.
WnaMittb, f. = Enakskind, reus.
en Woe (spr.: dblok) = en bloc.
eneanailtie'ren (spr.: dkanaljieren), fcbtv.(b.)
encanailleeren.
zie gnat)ft...
encOrt
enb'llatificti t, M.; :..befrbeib, tn.; .,befebtufb m.;
:buCtatie, m. = eindll doel; -uitspraak; -besluit; -letter.
enb'cben, f. — = eindje, stukje, stompje.
ettibe, 1. —&, —n = einde, eind, slot, besluit,
doel, stuk, dood; ein aiemticb0 g . = een vrij
groot eind (weg); ba& obere, untere g. be&
Zifcf)e& = he', boven-, het benedeneinde v. d.
= de takken
tafel; bie gnben
v. h. hert; g. januar, nacbften 91onat =
op het einde van J., v. de volgende maand;
ein tragifoba G. ti4men = tragisch eindigen,
afloopen; retten l = ten slotte; einem
Streit emn e. madien = een einde maken aan
een twist; bed Virmen& ift fein e. = aan het
geraas komt geen eind; ba& e. bum Zieb =
het eind van het liedje, van de geschiedenis;
ba& bide g. fommt nacb = het einde draagt
den last; l.. gut, cafe& gut = einde goed,
al goed; am ll. = ten slotte, misschien, toch;
an alien e..n ob. an alien &fen unb g .. n =
overal; Au g. gOn = ten einde loopen, op
een eind loopen; fit bin mit meiner Giebutb
au g. = mijn geduld is op; au hem t. = met
dat doel, te dien einde.
—n = endemie, inheemsche
enbentle, tv.
ziekte.
enbelnifci) = inheemseh.
eindigen, ophouden, uit(ti.)
en'ben,
gaan, sluiten. sterven; einer so* e. =
in een punt, spits uitloopen, eindigen; fitt e.
(auf) = uitgaan (op).
etth'ergebniL =--eitiduitkomst, eindrezultaat.
en'be&tnfer5elitneter, m.: Z5'cb g . = ik ond4-rgeteekende.
en befall', zie etait.
enb'oefebtutitbigreit, lv. = eindsnelheid.
enb'gfittig = afdoend, beslissend, definite!,
eind
en'bigen, zie enben.
eifbigung, zie gnbun
—n = andijvie.
enbi'bie (4 Sitben),
andijviesalade.
ettbrbienfatat, tn.
eftblitt = eindelijk, eindig, begrensd, aan 't
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einde, beslissend, afdoend ; eindelijk, ten laatste.

ettblicOreit, tn. — = begrensdheid, eindigheid.
ettblo = eindeloos, oneindig, onbegrensd.
endoskoop, chic.
—e
%nboff00', 1.
instrument: „naar-binnen-kijker".
tv. — = endosmoze, inzuiging,
„sappenuitwisseling".
enb'Punft, n-t. = eindpunt.
ttb'reint, m. = eindrijm.
— = einde, besluit.
enb'fitaft,
= eindllettertv.; :ftation,
greep; -station.
uitgang.
—ett
ett'butto,
:urteit, f. = eind oorzaak ;
%flb'llurfarbe,
-oordeel (-vonnis).
nt. = einddoel.
f.,
energie (spr.: ..g kie), to. — = energie.
zonder
energie.
ettergie'W =
— gebrek aan energie.
energielofinfelt,
etteegifM = energiek, krachtig.
zie e n g e.
= Engadin, dal van
ettgabin'(tal), 1.

%nboftto s fe,

entbliif!en.

pleister; engtifcbe Stranfbeit = Engelsche
ziekte, rachitis; ficb e. embfebten = heengaan
zonder te groeten.
n'nfifchieber, f. = Engelsch leer.
= Engelsch pleister.
(tt'atifrigiftafter,
ettntifie'ren, fcbtv.(b.)= (43ferbe) anglizeeren,
kortstaarten.
eng'Pat m. = pas, bergengte.
(ttgroiff, zie R rtgroffift.
ertnrWinefitiift (spr.: dg k ro-), f.; :1)antlet,
nt. ; ; m. = engros -zaak
-handel ; -koopman (-handelaar, grossier); -prijs.
ngroffiff (spr.: dgkrossist), tn. —en, —en =
grossier.
ettOarittoltifit = enharmonisch.
= enkaustiek : het schilde:rieett
nnn:kneem
Uii
e.nti tt:,f,:
ingebrande" wasverven.
enkaustisch.
enfaujtifM
— = kleinkind, kleinzoon,
eteret, m.

—nen = kleindochter.
f.; =foOn, m.; :toMter,
=
achterklein II kind; -zoon ; -dochter.
—n = enclave, ingesloten
enffa s be,
engagement, aanstelling, verplichting, dienst,
gebied.
plaats, betrekking.
enklizis, aanleuning.
eitflrfiL—
. . fen; etatilifon, 1. -4,
ettfirtifa,
engagle'ren (spr.: dgk azjieren), Tcbt-u. (I.)
..fa u. ..fen = enklitisch woord: zulk een, dat
engageeren, verplichten, aanstellen, in dienst
zich aan 't voorafgaande aanleunt en zijn
nemen.
accent daaraan verliest.
etto'begrett3t = eng-, nauwbegrensd.
ettftVtifth = enklitisch.
engi briiftio = aamborstig, beeauwd.
=
— = aamborstigheid.
ento'ntion, entolniunt, 1.
et-ta'briiftigieit,
I. %trae, tv.
lofrede, lofspraak, lofgeschrift.
—n
nauwheid, engheid,
ettortn' = enorm.
engte, benauwdheid, nauw; einen in bie
iem. in het nauw drijven.
—, —en = enormiteit, ongetrethen
enormitiit',
hoordheid.
II. en'n(e) = eng, nauw, bepeukt, innig, dicht
in elkaar; enger namm = fijne karn: enger enque'te (spr.: difête), tn. —n = enquète.
Sieb = fijne zeef; e4 tvirb mir e. urn,f)era= ettractiert` (spr.: drazjiert) = woedend, razend.
ik voel mij beklemd: ber engere VIugcbuf3 = ettrollietren (spr.:dr..), fcbtv. (b.)=aanwerven.
-4 =ensemble,
klein comae; engere eabt = herstamming.
enfem'ilie (spr.: dsdbl), f.
geheel, troep.
engel.
—
m.
entari ten, fcbtv. (b. u. f.) = ontaarden, ver%n'aelbett, f. = lit d'ange.
basteren.
en'gettlitb, f. = engelachtig wezen.
—, —en = ontaarding.
etfgelbrot, T.= hemelsch manna, hemelspijze. entar'tung,
entarmen, fcbtv. (tj.) = van den adem beengelekoor.
eirgelMor, m.
roo
ven.
= engelgestalte, -gedaante.
en'geigeitatt,
entiiu'-ftern fick idly. (b.) eitte Zing0 = zich
en'aelateiM, eit i gethaft = engelachtig.
van een zaak ontdoen, ontslaan.
%It'gelfraut, f. = engelwortel.
entgettnacOerin, hi. —, —nen = engeltjes- entaulgrung, tv. = let ontdoen, afstand.
maakster.
entbe'brett, fcbtv. (b.) = ontberen, missen,
derven; e. fattnen (beet. mit (sett.) = er
en'nelmilb, :relit = engelzacht, -rein.
buiten of er zonder kunnen.
Engeleburhct (in Mom).
%iti geWilura, m.
= engeleschaar.
enttiebrlicf) ontbeerlijk, te missen; C. fein
ettigetfMar,
gernist kunnen worden.
engel.
e-trgelfMkin = zoo mooi als
— en = ontbering, Bemis.
enttieWrung, tv.
%n'neOgebulb, to. = eogelegeduld.
[laten weten], overbrengen
entble'tett, ft. (tj.)
en'geWgefictt, f. = engelachtig gelaat.
(Orut, Oefebi); [gebieden]; ontbieden.
%trgeWgruff, m. = engelegroet.
entbitti bett, ft. (tj ) = [losmaken], (einen feine,?,
= engelegoedheid.
etegelii4giite,
Wmte, feitte Q3erft)rectien, IRibet ob. bon
%n'aelaopf, m. = engelekopje.
feinem ....) ontslaan, ontlasteo, vrijstellen;
en'getmur,i , tn. = engelwortel, angelica.
Wont, icbro. (b.) = beengen, benauwen, be- (eine arau bon einem kinbe) verlossen, doen
bevallen.
perken, hinderen.
—e = larve, pop, enger- entbin'bung,
--, —en = ontslag, vrijft'aerlittg, m.
stelling; verlossing, bevalling.
ling.
entbin'bnnOanitait,
= inrichti;ig voor
[en'nern, fcbtv. (b.) = vernauwen.]
kraamvrouwen.
eniffter3la = enghartig, kleinzielig, egoistisch.
=
:iviffenfMaft,
engljer 3 igfeit, tv. = enghartigheid, klein- entbin'bungaunft,
verlosk unde.
zieligheld, zelf cucht.
= Engeland.
entblartern, fcbtv. (b.) = ontbladeren.
englattb, f.
fd)tv. (I.) = zich verstouten,
— = Engelschman.
entb1O'bett
engqiinber,
ettn'UfM = Engelsch; [engelachtig]; auf e. = het wagen, ondernemen; zich schamen.
op zijn Engelsch; engtifcbe4 l3flafter = Engelsch entbIO'fiett, fairy . (b.) ontblooten, ontdekken,

de Inn.
engagement' (spr.: dgk azjernd), f. =

Ontbfkifmng.

193

ontdoen, berooven; fin) C. = zich ontblooten;
alles uitgeven.
— = ontblooting, berooving.
ontttiliVfoing,
enthre'rben fcbin. (b.) = zich orithouden
van : icb fann mid) nicbt e. au.. = ik kan niet
nalaten te...
entürentnen, unr. (f.) = ontbranden, ontvlammen, vlam vatten.
entbeclen, fcbiro. (lj.) = ontdekken, vinden,
openbaren, bekend maken, ontblooten; outsluieren; fidj e. = iets in vertrouwen meedeelen; zich voordoen.
ontdekker.
Kntbeefer, m.
entbeclung, tn. = ontdekking, ontsluiering.
ontdekkingsreis.
inttbeeluntOreife, in.
eend; canard, verzonnen
(n'te,
—n
bericht.
enteirren, fcbtv. (t.) = onteeren, bezoedelen.
entefrrenb = onteerend.
—, —en = onteering, schenettiOrung,
ding.
entelffnen, Rbiv. (b.) = onteigenen.
ettteta inung, in. —, —en = onteigening.
onteigeningsrecht.
enteiq'nunaker0t,
enteig'nunOberfaOren, f. = onteigening.
entellen, fchtu. (f.) = wegsnellen, heensnellen,
ontvlieden.
etetenttraten, m. = gebraden eendvogel.
f.; =fang, in.: =flott,f.,
en'ten Ilbuttft, m.;'ci,
=fit% m. ;
fi. ( = il r ii4e, to. ); z bauL 1.;
.1410, iv.; :foie, in. u. eendellhagel; -ei ;
-vangst; -kroos; -poot; -kroos; -kooi; -jacht;
-kooi e. d.
eendehagel.
u. f.
en'tenfr4rot,
entente; verenten'te (spr.: Mate),
standhouding, overeeastemming.
= enteranker.
e-ni teranfer,
enterbijl.
en'terbeit,
onterven.
enteri ben, ROW. (b.)
enter'buna, in. —, --en = onterving.
= en.terbrug.
%-ifterDribote,
en'terbatett, tn. = enterhaak.
en'terici) or. — (e)?>, —e = waard, woerd, woord,
mannetjeseend.
= enteren, aan boord
en'tern, fcbtu.
klampen.
aanblazen, doen ontentfa'iten, fcbiu. (b.)
branden, doen ontvlammen.
entfirbetn, fciiin. (b.) =- (boonen) afhalen.
ontsnappen, ontglippen;
entfairren, ft. (f.)
is mij ontsnapt, ontbiefe?, Sort ift mit e.
schoten, ontvallen.
(einem)
ont\ alien, ontentfallen, ft. (f.) ---glippen, ontgaan, ontschieten; ontzinken, auf
einen entfalit chi 'Zeit be?, Oeininne?,, berKtoiten =
alt , komt.
(1).) ontvouwen, ontplooien,
entfaVten,
ontrimpelen, ten toon spreiden, ontwikkelen;
zich ontrimpelen, glad worden,
fid) c.
f ontluiken, zich ontwikkelen.
—, —en = ontwikkeling, ont(ntfati tung,
ploohng, ontluiking, uiteenzetting.
entfarlien, fit (b.) = verkleuren, verbleeken;
fief) e. = verbleeken, verschieten.
ontvederen, onti afelen.
entfa'fern fcbin. (b.)
verwijeleren; firb e. =
entfer'nen fcfnu.
zich verwijderen, weggaan.
verwijderd, afgelegen, afwezig.
entfernt`
gering, klein ; ineit e. baf; wel N erre van .. ;
id) bin Weft baton e. au .. = ik ben er verre
van te ; nict t im entferntertett =niet in 't minst ;
in de verste verte
nicbt e. an rho. benlen
niet aan lots denken.
VAN GELDEREN,
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—, —en = verwijdering,
entfer'nung,
afstand, verte; afwezigheid.
ettiferfeitt, fcbin (b.) = ontboeien, ontketenen.
entferfetung, in. = ontketening.
entfeffiaen, febin. (b.) = ontmantelen.
entfeftigung, — = ontmanteling.
entferten, fcbin. (b.) = ontvetten.
— = ontvetting.
entfatung,
ontvederen.
entfiebern, fcbin. (f.)
doen ontbranden,
entflam'men, fcbin. (b.)
ontvlammen.
ontsteken; e., (f.)
entflic'acit, ft. (f.) = ontvliegen, wegvliegen,
vluchten.
entflie'fiett, ft. (f.) = ontvluchten, wegvluchten.
entilie'fgn, ft. (f.) = ontvloeien, vloeien uit.
eutfrent'ben, (b.) (einem) = (van iem.)
vervreemden, afvreemden; [ontvreemden].
— = vervreemding.
eittfreutibuttg,
eittfiiO'ren, fcbin. (lj.) = ontvoeren, wegvoeren,
schaken.
entfitO'rer, m. = schaker.
entfiityrung, in. — = ontvoering, schaking.
vermijding.
eittgang s , m. —(e0
entrie'actt, mit SD a Hi) = tegemoet, tegenovergesteld, tegen, toe.
entge'Renarbetten, fcWv. (h.) (einem) = tegenwerken.
entqe'aenbringen, unr. (b.) = toebrengen,
brengen.
entge'Renetien, fcbin. (f.) = tegemoet snellen.
etttgegotac4(C)it, unr. (1.) = tegemoet gaan
of -loopen, trotseeren, loopen naar.
entgenen'gefetft = tegengesteld, tegenovergesteld.
entae'nenbatten, ft. (lj.) = toe-, tegenhouden,
tegenwerpen, vergelijken met, tegenoverstellen.
entge'llenOanbein, febti). (ti.) = handelen tegen
of in strijd met, tegenwerken.
entae'Reniautt3en, =jubein, fcbin. (lj.) =
tegen-, toe- of tegemoetjuichen, -jubelen.
entge'nentuntmen, ft. (1.) = tegen- of tegemoetkomen, voorkomend zijn voor.
= aannemen, ontentne'gennetmen, ft.
vangen, in ontvangst nemen.
entae'genriicien, fchm. (f.) = tegemoet trekken.
entargenfeben, ft. (b.) = tegemoetzien, afwachten.
entge'aenfetlen, 'Ain. (b.) = tegenoverstellen;
ether Sady Scbinferigfeiten e. = aan iets moeilijkheden in den weg leggen.
entge'Renfteige)n, unr. (ti.) = in den weg
staan, bemoeilijken.
toesteken.
entae'nenftreden, fchitl. (lj.)
entne'clenftiirmen, =ftiir3en, fd)tn. (f.) =
tegemoet snellen.
cntae'Rentreten, ft. (f.) = weerstaan; optreden
tegen; to keer gaan; tegemoet gaan.
entge'nenivirreu, fcbin. (b.) = tegenwerken,
tegengaan.
entne'Reu3ieben, ft. (f.) = tegemoet trekken.
entne ffnen, fchtt, (lj.) =antwoorden,hernemen;
[ontmoeten, tegemoetkomen, bejegenen].
entaea'nunil, in. —, —en = antwoord.
entgeb(e)n, oar. (f.) = ontgaan, ontsnappen,
ontkomen; sours: vermijden; ber Oen:dun
ift mir
entgebt nit = ik derf de winst;
entgangen = 't is me ontgaan, ontsnapt of
ik heb 't niet gemerkt.
f entoeillern, fcW.D. (b) = ontzielen, bewusteloos maken, uit de geestewereld wegrukken].
entgett', 1. —(e)& = belooning, betaling, ver= kosteloos, gratis.
goeding; otne
13

entgeiten.

194

entget'ten, ft. (b.) = boeten voor, ontgelden,
betalen.
entgletfett, fcbiv. (f.) = ontsporen, derailleeren, uit 't spoor raken.
eittgleilung, iv. —, —en = ontsporing, deraillement.
etttgletlen, ft, (f.) = ontglijden, ontsnappen,
ontglippen.
entglintinten, ft. (1.) = ontglimmen, aanglimmen, ontvonken.
entglii'ben, fcbtv. (f.) = ontgloeien, ontvlammen, ontbranden.
entbaa'ren, fcbtv. (tj.) = ontharen, het haar
doen uitvallen.
enthafftern, fcbiv. (b.) = onttuigen, aftuigen.
entljal'ten, ft. (b.) = bevatten, inhouden, behelzen; [herbergen, opnemen]; ficb e. = zich
onthouden, [zich ophouden]; fidj be g ,2acbeng,
ber Zrtinen nicbt e. fi3ntten = zijn lachen, zijn
tranen niet kunnen inhouden of bedwingen;
tilt nicbt e. fi3nnett bit ... = zich niet kunnen
onthouden to ..., niet kunnen nalaten te...
entbalaant = onthoudend, matig.
%Ittbatt'fainfett, iv. — = matigheid, ingetogenheid, onthouding.
entbatung, iv. — = onthouding.
entbauteten, fcbtn. (b.) = onthoofden.
entbauirtuttn, iv. —, —en = onthoofding.
entbiiulen, fcbtv. (b.) = onthuiden, villen,
huiden.
entbaulung, tv. — = 't villen, 't - huiden.
eittbe'beit ft. (f.), [einem etiv. e. = iets van
iem. wegnemen]; einen eine g Wmteg , %ibeg e. =
ontheffen van, ontlasten van, ontslaan uit.
entbe'bung, tn. — = bevrijding, ontheffing.
entbeiligen, fcbtv. (b.) = ontheili gen, ontwijden.
entbelligung, tv. = ontheiliging, ontwijding,
heiligschennis.
entboV3ett, fcbiv. (b.) = van 't bout, bosch
berooven.
entbiillen, itin. (b.) = onthullen, ontsluieren,
ontdekken.
ettthfinung, iv. —, —en = onthulling, ontsluiering, ontdekking.
entbiirfett, fl-n. (b.) = doppen, pellen.
entbufia,Smie'ren, fcbtv. (b.) = verrukken,
in geestdrift brengen.
entbufia4'ntu, m. — = enthousiasme, geestvervoering, geestdrift.
etttbultaft, m. —en, —en = enthousiast,
dweper.
entbuffaltifeb = enthousiast, verrukt, vol
ijver.
entio'rbett, icbm. (b.) = van 't juk bevrijden,
verlossen.
entio'criung, iv. — = bevrijding.
entietnett, fcbtr. (f.) = ontkiemen, ontspruiten, uitloopen.
entflerben, fcbtr. (b.) = ontkleeden, uitkleeden
(auto fig.); (mit (den.) ontdoen, berooven.
entfnolVett, fel-fly. 00= ontluiken, open gaan.
entfno'ten, fcbtv. (b.) = ontknoopen, ontwarren, losmaken.
entinol(ig)ung, tv. — = ontknooping, ontwarring, 't losmaken.
entiont'inett, ft. (f.) = ontkomen, ontsnappen.
entforlett, fcbtr. (fj.) = ontkurken.
entriirlteit, fcbiv. (b.) = ontkorrelen.
entfraf'ten, fcbiv. (b.)= van kracht berooven,
verzwakken; verzachten; krachtelPos maken,
ontzenuwen.
enttrartung, to. — = verzwakking, uitputting, N-erzachting, ontzenuwing.

%ntneroung.

entla'ben, ft. (b.) = (einen, ficb einer Ofirbe)
ontlasten, ontheffen, ontdoen (van); ficb e. =
ontladen, afgaan.
entiatung, tv. = ontlading.
entlanre = langs: er A er# am 93acb e. ob. ben
Ttacb e. ob. e. ben 93aob ob. e. beaMe g ; [ben
Zag e. = den heelen dag].
entlar'ben, fcbm. (b.) = ontmaskeren.
etttlarfen, ft. (b.) = ontslaan, wegsturen,
afdanken, laten gaan, vrij laten; einen au&
fefnem Zienfte (ob. fefne g Zienfte g )e. = uit zijn
betrekking ontslaan.
entlarfung, iv. —, — en = ontslag, afdangeben, einrefcben =
king, vrijlating; fefite
zijn ontslag indienen, aanvragen.
eittfarfung4febrethett, f. = ontslagbrief;
terugroepingsbrief, recreditief.
entiallen, fcbiv. (tj.) = (alien eine g Zfrige g ob.
bon einem Zinge) ontlasten, bevrijden; crediteeren (einen fur eine getviffe Summe).
entfaltung, tv. —, —en = ontlasting, ontheffing, décharge.
entialtuttOvuge, m. = getuige a dêcharge.
enttau'ben, rctitv. (Ij.) = ontbladeren.
entiaulen, ft. (f.) = ontloopen, ontvluchten,
ontsnappen, wegloopen.
entfe'binen, fcbtv. (b.) efnen eine g Zfrigeg = iem.
van iets bevrijden, ontheffen, ontslaan; fich
eineg 91uftrag g e. = zich van een last kwijten.
entle'bigung, tv.—, — en = ontheffing, kwijting.
entfee'ren, fcbtr. (b.) = ledigen, leegen.
eittle'llen = afgelegen, ver, eenzaam.
t. ntle'gettbett, tv. — = afgelegenheid.
entieblien, fcbiv. (b.) (einem ob. bon einem
ettv.)= (iets van iem.) leenen; (iets aan iem.)
ontleenen.
etttleb'nitttg, hi. —, —en = ontleening.
eittiel'bot, fcbiv. (f.) = ontlijven, dooden
vermoorden.
[ entfei'ben, fcbtv. (b. u. 1.) = tegenstaan,
tegenmaken].
ettifei'ben, ft. (b.) = ontleenen, afleenen, leenen.
entierber, m. —I, — = leener.
mai:Wren, fcbtv. (b.) = ontlokken, uitlokken.
entioiriten, ic0). (h.): efnen e. = iem. betalen.
entman'nen, fcbto. (b.) = ontmannen; verminken; uitputten, ontzenuwen.
entmaltett, Tcbto. (b.) = ontmasten, van de
mast(en) berooven, onttakelen.
eittmen'fcben, fcbin. (b.) = ontaarden, verdierlijken.
enttneufcbt' = onmenschelijk, dierlijk, laag.
etttutiin'binett, fcblv. (b.) = onder curateele
stellen.
%ntiniin'bigung, in. — = onder-curateelestelling.
entmuligett, SAW. (b.) = ontmoedigen.
entmu'tinunn, tv. —, —en = ontmoediging.
entna'cletn, fcbiv. (fj.) = ontnagelen, (een
vernageld kanon) weer bruikbaar maken.
entnairme, iv. = ontneming, 't nemen,
't koopen.
etttneffmen, ft. (b.) = ontnemen; Oielb (aug)
bet g affe e. = geld uit de kas wegnemen;
eine Stelae (eel) einem Tiucbe, Iutore e. =
ontleenen aan; eine eumme, einen f3orfcbufl
auf einen e. = op fem. trekken; au g befnem
ariefe e. tar = zien wij, maken wij op, leiden
wij af.
etttneirnter, m. = trekker.
entnerliett, fcbtro. (b.) = ontzenuwen.
ent-tter'bung, tv. — = ontzenuwing.

entnihttern.
[entniirblern, fcbtn.
ontbijten].
fic4
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= ontnuchteren;

entomotow, m. —en, —en = entomoloog,
insektekenner.

— = entomologie.
entomologic',
entomoto'gifc4 = entomologisch.
entoutc(0' (spr.: atoekal,
— = entoutcas.
entop'en, 431. = ingewandswormen.
entPan3ern, febin. (ti.) = ontpantsereo.
entpfroVfen, icbtv. (b.) = ontkurken.
fcbtn. (b.) (zich) ontpoppen,
ent0uP'Oen
uitkomen, zich vertoonen, blijken te zijn.
entquetlen, ft. (f.) = ontwellen, ontspringen,
voortkomen uit.
[entraffen, fcbtv. (0.) = onttrekken, ontrukken, ontworstelen].
entra'ten, ft. (tj.) = ontberen, missen; eine
Zinged (ob. ein Zing) e. fbnnen = kunnen missen.
entraffeln, f cb tn. (b.) ontraadselen,on t cijferen.
— = ontcijfering.
entriitlefung,
entree' (spr.: atree), f.
= toegangs=
prijs, entree; voorkamer; e.,
toegang; portaal; voorspijs.
entrafgn, ft. (tj.) = ontrukken, ontscheuren,
wegrukken; [wegloopen van].
entrefol' (spr.: atresol), f. u. m. —4,
=
entresol, tusschenverdieping.
ent'ric i, zie nterf.4
entricirten, fcbtn.
= betalen, voldoen,
afdoen, vereffenen.
entrie'Refn, fcWv. (b.) = ontgrendelen.
entrin'gen, ft. (tj.) = ontworstelen, ontwringen, ontpersen.
entrinincn, ft. (1) = wegloopen, wegvloeien;
rs (bem robe) ontloopen, ontsnappen; (au gbent
Oefangni0 wegloopen, ontsnappen.
entreten, fcbtu. (b.)
ontrollen, ontplooien;
wegrollen.
e., (f.)
(b)
cntriielen,
ontrukken, wegrukken, wegnemen.
entrfillen, ICW113. (b.) = verontwaardigen,
boosmaken, vertoornen; WI) e. = boos, verontwaardigd worden.
entriiiftet — verontwaardigd, boos.
— = verontwaardiging.
entriillintg,
entfa'gen, !AM. (b.) mit Za t. = afstand doers
van, afzweren (ber eat a. O.); (feinent Recbte)
'afzien van; (feinent Othuben) verzaken, verloochenen.
eittfa'outtn,
—, —en = afstand, afzwering,
verzakm g.
entfa ir,
nntzet, opbreking van 't beleg;
hulp.
entfith'bigen, (tj.) = (einen, ficb fur
ettn.) schadeloos stellen, vergoeden, schadevergoeding geven.
entfitii'bigung, tn. —, —en = scbadeloosstelling, vergording.
entfAcilsen, ft. (h.) teslissen, uitmaken;
pit e. (in ether, iiber eine Cade, fur, gee . en
ettn. ob. einen) = een besluit, een beslissing
nemen, tot een besl. komen (in, over een
zaak, voor, tegen iets of iem.).
entfrbei'benb = beslissend, afdoend.
entfc0ei'bung, tn. = beslissing; eine
(ref=
fen = een beslissing, besluit nemen.
entfttel'butt011aimentiticr, m., =eib, tn.;
=grunb, m., =tnnt)if, m.; :tag, m. it. =
beslissend oegenblik; beslissende eed; b. reden;
b. gevecht; b. ^ lag e. d.
entfrOieben = beslist, vast tesloten, stellig, onbetwistbaar, uitgemaakt, bepaald, wel degelijk.

entfittlidien.

entiltie'bei0eit, tn. — = beslistheid, vastberadenheid, stelligheid.
entfriiimlnern, fcbtn. ((j.)
ontglanzen, verdooven.
entfditalen, ft. (1.) = [ontslapen, inslapen],
ontslapen, sterven, overlijden.
entfci)Ca'gen tick iAtu. (b.) = (her Sorgen,
eine bilfen Oebanfen0 rich ontdoen van, zich
einer
vrijmaken van, verbannen, verdrijven.
entfrigeVern, cArr. (i.) = ontsluieren, onthullen.
entfeigie s -ften, ft. (b.) = [ontsluiten] ; ficb c.
besluiten, een besluit nemen
besluit, beslissing.
entfcritielmng,
entfitiorfen besloten, beslist, vastbesloten.
vastberadenheid,
—
entfc4forfettbeit,
beslistheid.
entiAtunfmern, fcbtu. (f.) = insluirneren, inslapen, ontslapen, zachtjes sterven.
entirptiirfen, fcbtu. (f.) = ontsnappen, ontglippen.
entittfut', nt. = besluit, beslissing; feinen tl.
faffen
een besluit nemen.
entfitmiiefeu, fcbtu. (b.) = van versiersel of
tooi ontdoen.
weggeschoten
reittfc4iticlen flab jAtu.
warden].
losrijgen,
losentiArtieren, fcbtn. (b.)
maken.
entfriiiticirtern, fcbtu. (b.) = aanmoedigen, op
zijn gemak zetten.
entfsfjnIt'bar = te verontschuldigen, verschoonbaar, vergeeflijk.
[entfrOuttenl, entfriparbigen, fcbtn. (b.) =
verontschuldigen; fidj e. = rich verontschuldigen; e. Sic = neem me niet kwalijk, met
uw verlof.
—, —en
verontschultitiltut'binutiq,
diging, verschooning, vergiffenis.
ontgroenen.
fcbtn. (b.)
entfrijivelien, fcbtn. (f.) = wegzweven, verdv ijnen.
entfriotiefetn, fcbtu. (b.) = ontzwavelen.
= ontzwaveling.
eittfcijivefeTuttq,
(eoffe) reinigen.
(f).)
eittfriguetiett,
(f.)
= verdwijnen, vergaan,
ben,
entfdituitt i
vervliegen.
entfeete = ontzield, levenloos, flood.
entfetti ben, unr. ((j.) = afzenden, verzenden;
(einen $feit) afschieten.
enticil'Oar = afzetbaar, of te zetten, te ontzetten.
I. cuticrien, fcbin. ((j.) = (einen be6 Hinter,
auk hem %trite) ontslaan, zetten uit of ontzetten van; [einen einen Zingee, e. van iets
beroo\ en, ontdoen]; (eine eftting) ontzetten;
ontwellen, verschrikken, ontzetten.
fidj e.
II. initfict'3cri, f. ontzetting, ontsteltenis.
cntfetOirI7 = ontzettend, verschrikkelijk, afgrijselij k, vet ba rend.
— = ontzetting, afgrijseeutfeWlittreit,
lijkheid.
—, —en = afzetting, uitzetentfef 3ung,
ting, ontslag.
entfiencitt, fcblu. (b.) = cntzegelen, van 't zegel
ontdoen.
rntfin ' fcn, ff. (f.) = entrinken, ontvallen, in
de schoenen zakken.
eittfittlten fcbtu. (b.) = (diner Sadie) zich
herinneren; Mir e. 11116 ric'bt, baf3... = wij
herinneren ons niet, dat...
entfitt'firljett, IVA) . (n . ) = zedeloos maken,
ontzenuwen, demoralizeeren.
13*
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— = demoralizatie, zedebederf.
entflrin'tten, it. (f).) = ontwerpen, beramen,
op touw zetten; fId c„
zich ontspmnen,
beginnen, ontstaan, zich ontwikkelen.
entipredien, ft. (i).) mit ¶a t. = overeensternmen met, beantwoorden aan, overeenkomstig zijn met; ben sAnforberungen e. =
aan de eischen voldoen; bie ttitnaImen e. ben
fi.tclabeit =- de ontvangsten en uitgaven
houden gelijken trod.
entfprei riien, nt i t a t. = overeenstemrnend,
overeenkomstig, beantwoordend (aan), passend (bij).
entfPriefpn, ft. (j".) ontspruiten, voortspruiten, voortkomen, geboren worden, afstammen.
entilartiffien, ft. (f.) (au?., bent Opefiingniffe)
ontsnappen; ontspringen, afkomstig zij n,
voortkomen, voortvloeien.
(f.) = (einem ebten 6)e,
entf-tant'uten
fcbterbte) afst'ammen van, stammen uit.
eutitel-Ac)n, unr. (i.) = onstaan, tot stand.
komen, voortkomen, geboren worden; [ontstaan, ontbreken].
—, —en = 't ontstaan,
Chttitelpinel,
wording.
ontstijgen, opstijgen uit,
cutftelnett, ft. (1.)
uitstappen.
misvormen, misr.mtken,
I:110011m, fcbit). (1.)
onkenbaar maken, vervalschen.
misvorming, vervalsching.
q:ntftertutto, iv.
stroomen uit, onteiitftriimen, fcru. (i.)
springen in.
snellen uit, vliegen
(1.)
craftlit'Aen,
uit, zich storten uit.
ontcutfiiIrnot, entfiltebtaen,
zondigen, van schuld, van zonde reinigen.
fd)iv. (b.) uit de dwaling, uit
den Broom helpen; beter inlichten, de oogen
openen; teleurstellen.
(Siuttatt'fr4tutg, 03. = at goocheliu g, teleurstelling.
onttronen.
(1).)
enttbro'not,
e'uttOroltunik, iv. --, —en = onttroning.
l_cittiitvrigett, jam. (h.) = o\ erhouden, besparen; entiihrigt fein, iverben = tie y rijd, ontheven, ontslagen zijn, worden
worden.]
(0.) = cntvolken.
mtkillent,
(SIttbkil i ternitn, iv. — = ontvolking.
ontcitinnut i feit, ft. (i.) = ontspruiten
groeien aan, ontwassen aan.
ontwapenen.
(1).)
cuttunfilICit,
0...ittltinffuttuo, iv. = ontwapening.
entluiiirren, frinv. (15.) = (nerict)ti.) onteigenen;
(VIliin3crt) buiten omloop stellen.
(f).) = van hout, van bosch
nitIvarbot,
heroo\ en.
ontwateren, droogcittiviirfent, ittiv. (b.)
leggen, draineeren, drooghouden.
ottlueber euttve'ber : e ... ober = of ...
of; e. ober = kiezen of deelen, een van beide;
hollen of stilstaan.
(b.) eine?, Zing?, =
entivetrrot
(ver)weren tegen].
cuttticiActi, ft. (f.) (bet NefOr, nut bent
Oefaugni) untwij ken, ontloopen aan, uitwij ken;
ontsnappen aan of nit.
(Cittiuerftung, ;v. — = entsnapping, ontk)ming, uitwijking,.
fctiv. (f).) = ontwijden.
entivel
= ontwijding.
CcIittimilmitn,
u. unr. (b.) = afnemen,
enthiCIts bett,
entfittlidming,

entAtveien.

wegnemen, afhandig maken, ontvreemden,
ontstelen.
(Attiveit'buttg, in. = ontvreemding, diefstal.
enttuerlen, ft. (0.) = ontwerpen, schetsen,
opmaken.
entiticrlett, (().) = in waarde doen
verminderen; (911tin3en, narfett) waardeloos
Timken, buiten omloop stellen.
elittucettinn, iv. — = waardevermindering,
waardebeneming, afzetting, 't buiten-omloopstellen.
entivicicitt, (f).) = loswikkelen, afwikkelen, ontplooien, ontwikkelen, vormen, uiteenzetten, verklaren, ontvouwen, toonen,
blijk goven van; WI)
= zich ontwikkelen,
vormen.
eitilvicl(c)tuttn, iv. —, —en ontwikkeling,
uiteenzetting, ontplooiing, vorming, ontknooping.
ontwringen, ontrukken.
enttitheben, ft. (1).)
jcOro. (1).) = ontwikkelen.]
(1).)= ontwarren, uit de war
entivir'ren,
maken.
4K.uttutierung, 1v. = ontwarring.
entIvi'fiten, fct)iv. (I ) = ontsnappen, ontkomen.
entivoirnen, fcfpu. (1).) ontwennen, afwennend
eittlikilYnett, Wu. (1).) ontwennen, afwennen
(einen be?., 3.2runfe0; (ein
spenem
spening.
—
K -ittviitYntitta,
eittiviirfen, fdpv. (f).) = ontwolken;
C. =
zich ontwolken, opklaren.
(0.) = vernederen, verentiviit'bigen,
lagen, onteeren.
itttwitrr, m. = ontwerp, schets, klad, plan.
eittlime3efit, feOtu. (0.) = ontwortelen, uitroeien.
(f).) = onttooveren.
ent3att'bertt,
onttoovering.
entAaullerung, iv. —
e11t( ieljert, ft. (f) . ) = (einem etro.) onttrekken,
wegnemen, ontnernen, berooven van; itd e. =
zich onttrekken; bat ent61e0t lid) offer execb,
nung = dat ontsnapt aan alle berekening.
onttrekking, beroofti'Ittiielitinti, iv. —
ving.
ent5ifferbar ontcijferbaar, to ontcijferen.
ent;iffern, icWv. (O.) = ontcijferen, ontraadselen.
—, —en = ontcijfering.
KItt3if ffern1to,
I. ent3iiclen, lap). (1).)
[onttrekkenj, verrukken, bekoren, betooveren.
verrukking,-vervoering;
II. et-0[0ant,
6tu1
= verrukkelijk, betooverend.
verrukkelijk, heerlijk, betooeitt3iiclettb
verend.
—cit = verrukking, geestKtt3iiattuo, iv.
vervoering, extaze.
ent3ii'Refu, fttiv. (0.) =- ontteugelen, ontbreidelen, loslaten.
ontvlambaar, licht ontbrandent3iinb i bar
Ulan
CittAiinbliarfeit, iv.
= onto lambaarheid.
entgin s bett, (f).) ontsteken, ontvlammen, aansteken, in brand steken, een ontsteking teweeg brengen, (doen) uitgloeien, aanont ,, lammen, y our vatten,
vuren; fiat e.
ontbranden.
ent3iinblici) = onto larnbaar, ontbrandbaar.
—, —en = ontsteking.
(t3iin'bitutg,
(sitt3iini blutOficifer, f. = ontstekingskoorts.
ent3tvei i = stuk, in stukken kapot, (en t:
51vei'Orectien, ent3ivei'geben 2e)ent3tueli en, ittn. (I,.) = oneenig maken, twee-
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dracht zaaien tusschen; fief) C. = kwade
vrienden worden.
–, –en = verdeeldheid,
oneenigheid.
entiluitegen, ft. (1.) = afdwingen.
–, –en = enunciatie, uitIntint3iation',
drukking, verklaring, meening, zin.
–rt = en veloppe,
(Cti[VetolrPc (spr.: due 0, tr.
couvert; wijde damesmantel.
gentiaan.
K'it i iian, in. –(016'
(tt3trffita, to. –, fen encykliek, pauselijk
rondschrijven.
engyftifri) = encyklisch, in een krmg omloopend.
%natittoPiibie' , –n = encyklopaedie.
citioftoPh i bigrI) = encyklopaedisch, algemeen
wetenschappelijk.
(C;4131)tioPiibtfir, in. --en, --en = Encyklopaedist, medevverker aan de beroemde Fransche
„Encyclopedie''.
–
Enos, Aurora.
ezviini, 1. –(e)"6' = eozine, roode verfstof.
aoen (u. ..aon) = eozoon,
%o3Wolt, 1.
versteening.
at i te, Ia. –, = epakta, getal van de
dagen na de laatste meuwe maan in Dec.
tot den lsten Jan.
–en, –en = eparch, distriktsbe(9ardr,
stuurder in Griekenland.
–e; (Pan=
(9autetr (spr.: epo ..), 1.
–n = epaulette.
tate, to.
— ..tbe i fen =
(.9entoefe, epen'toft,
epenthese, epenthesis, inlassching.
ePentOe'tifef91 - epenthetisch, ingelascht.
–n = ephe'mera, epheeP4ciate're,
me're, eendagsvlieg.
• inmeabett, 44.= ephemeriden, dagbladen,
astronomische tabellen.
ePtiente'r(ifeli) = ephemeer, kortstondig,
vluchtig, éèndaagsch.
– = Ephezer; drinkebroer.
(90Cfer, nt.
w44eu, zie feu.
nt. –en, –en = ephoor, opziener in
Sparta.
–e = ephoraat, ephoreambt.
%Pipircie, f.
• 1,1)'ritt4, nt. ten (in verschillende
inrichtingen als seminarium e. d. titel van
den) directeur.
zie epi 6 ti f t
epidemie.
–n
• itentic',
etribe'Inifri) = epidemisch.
(9ibeentit4, to. – = epidermis, opperhuid.
K'Piqo'ne, nt. —0, –0 = epigoon, nakomeling,
navolger.
(9in0'neutunt, f. = epigonedom, zij, die het
ver valtijdperk uitmaken.
–e = epigram, op-,
Mtgramttf, 1.
bijschrift.
bijschrifte–
(9lorantitta'tifer, in. –
dichter, puntdichter.
ePinraninta'tifit = epigrammatisch, kort,
puntig.
• igrantntatiff, rn. –en, –en = j3 i g r am=
matifer.
–e opschrift, inschrift,
(9inraPtY, f.
kernspreuk.
to.
–
=
epigrafie,
in- of opschrif(.9igralAir,
tekund e.
– - epiek, epische poezie.
('flit,
– = episch dichter.
(' ifer, tn.
epitur', nt. = Epikurus, Grieksch filozoof.
– = Epikurist; wereldsch,
etliture'er, m.
genotzuchtig mensch.

(cint3ivel'unn,

f

erbiirntlick,

epifttrelfrO (oh.

= epikurisch,
wereldsch, genotzuchtig.
epilepsie, vallende ziekte.
–
iem. die aan epi%Pite/rtiter,
lepsie lijdt, epileptikus.
epileptisch, aan epilepsie lijdend.
eViteti'tife0
–e
epiloog, narede.
,t)itoR P , nt.
(9i01)(11-tia,
—; 61:iiptialtiettfeft, f. =
driekoningefeest.
clitftt = episch, verhalend.
Oiffoprit' = bisschoppelijk, episcopaal.
episcopaat,
--e
(9iffopat', f. u. m.,
bisdom, bisschoppelijke waardigheid.
–n = epizode, ingelascht
%Pifo r tie,
stuk, tusschenhandeling, tusschenverhaal.
epizodisch, ingelascht, tusschen-.
ePtfo'bifit
–n = epistel, brief; einem
(9Kftel,
lefen
=
iem. de les lezen.
hie
episcenium,
nien
(9-ifiettittut, 1.
bovengedeelte van 't tooneel.
–(e)t, –e;
f.
%/3itaPir,
ten = epitaaph, grafschrift.
–mien = epithalaepitl)afa'iniunt, f.
mium, bruiloftslied.
epitheton, hijvoeg.. to
ftftli'thetoit,
lijk naarnw., bijnaam.
ePlAiiit' = gerneenslachtig.
pen (u. aoa) = woekerdier.
.4..11313, 'Int, 1.
–, –it = epicykloide.
(9i3tiffoi s be,
–n = epoque, merkwaardig
ePo'cly,
opgang maven, opzien
tijdperk;
maven
baren.
–n = epode, nazang, slotetwin, to.
strophe.
–n = epopee, epos, helde%PoPWe,
dicht.
(FPI* 1. –, lien = epos.
–e = selderie, eppe.
(9`pirii, tn.
equipaine (spr.: ekipaazje), tn.
–n =
equipage.
equipeeren,
uitrusten.
equitite'ren, ith). (b.)
K. rfttitite'runrf, tu. –, –en = equipeering,
uitrusting.
er = hij.
I. ercWten, fcbtr. (b.) = denken, begrijpen,
achten, meenen, er voor houden.
meening, inzicht;
IL %rar15'ten, 1. –
= naar mijn
racbtert oh. nadj nteinent
meening, mijn inziens (m. i.).
cran'tlent, fcbtv. (b.) = vangen met den hengel,
met den haak, ophengelen, aanhaken, aan
den haak pikken, snappen.
erar'beitett, fcbto. (b.) = met werken verdienen.
[erairitteit, fcbto. (b.) = diep ademhalen].
to.= Erato (muze van 't minnedicht).
= erfakker.
qttvacier,
(f.rifetbei, nt. = erfelijke adel.
=
erfelijk ambt.
(frtfaint,
erfenis.
riliattfaft,
erWanfaliftetter, to., zie t rbftf)aft-Otetter.
I. crbar i nten, fcbto. (b.) erbarmen, medelijden
inboezemen; [hat muf3 aucb einen stein e. =
vermurwen]; baf3 (et) Gott erbarm(e) ! barmhartige God! fief) c. fiber einen (oh. =
zich over iem. erbarmen, ontfermen.
= erbarming, medeII. t rtiar'inen, f.
= erbarmelijk,
lijden, ontferming; aunt
om medelijden mee to hebben.
erbar'ntetttvert= erbarmelijk,deerniswaardig.
= Ontfermer.
icitiar'nter, tn.
erbiirtn'ticb= erbarmelijk, [beklagenswaardig].
ellendig, erg, verschrikkelijk, verachtelijk.

(9itelifie, Iv. –

era'to,
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erbeintilidyfeit, —, — en ellende, armoede,
beklagenswaardigheid, laagheid, gerneenheid.
erilat'uttutn, — = erbarming, ontferming,
medehjden.
erDarlattitOto = onmeedoogend, meedoogenloos.
medelijdend, goedererbar i ntiotOboll
treren, meedoogend.
ert.
erbar'maitOtiiiirbig, zie erbarinen
bouweo, opbouwen,
erban'en, fano. (Ij.)
stichten (oak fig.), [verbouwen]; fief) an ether
iRebe c. zich stichten, gesticht worden;
erbaut rein bon einent ob. fiber eincn = gesticht
zijn over.
stichtelijk; plechtig.
stichting, oprichting.
—
ertmu'utill,

f.; =retie, iv.; 4cOrift, tv, ;

=itunbe, tn. strehtelijk boek; s..e rede;
s. ge,schrift; s. uur.
0_,t rtamu(reciit), al. (1.) =_- (recht van) opstal.
erfelijk graf, familiegraf.
K'rti s ticAratirtiL
= erfbezit.
—n, —n = erfgenaam.
IKetie,
II. (r i tsc, f.
= erfenis, erfgoed.
beven, sidderen, trillen,
(b.)
erbe'beit,
dreunen.
erb i elpstt = geerfd, in erfelijk bezit.
erfenis, erfelijk bezit.
ertfciontunt, f.
=-- erfstelling.
erb'elitfetfung,
Lerbei'fien, ft. (1) ) = doodbijten].
ceben, fttu. (b.) = erven (etio. bon einem);
(auf einen) overgaan.
erbe'ten, ftiv. (b.) = of bidden, afsmeken.
na. (b.) = of bedelen, met bedelen
erbetletu,
krijgen, bedelen.
(Ij.) = buitmaken, verzoeken,
eriletetert,
behalen, kapen.
bevoegd om op te volgen, erfgeetiffii0ig
rechtigd,
=-- opvolgingsgeval; erfenis.
(ftLffatt,
erfelijk, als erfenis vermaakt.
erfvfMlici
erfelijk gebrek, familiegebrek.
rbleiger,
erfajand.
(ftb i feinb, tn.
rti'-feintifcli aft, iv. = erfveete.
erfopvolging.
(ftblotge,
suceessiewet, erfopvolof.Ctb'folgenefeth f.
gingswet.
= successie,00rlog.
07TD'folnetrien,
Wb'fotrier, en. = ertopvelger.
Ktb'fotnerectit, f. = successierecht.
nr. = erflhoutvester;
Orirlifijrfter, m.;
-worst.
erb'nefeffen = eigenerfd, eigengeerfd.
erf heerlijkheid, erfgebied.
0:;rb'bertlifiaft,
= [aanbieden, bewijzen];
I. ertrieten, ft.
fiat e. = zich aanbieden, zich bereid verklaren.
= aanbod.]
II. [eettleten, f.
--, —nen = erfgenaam, erfgename.
of
bidden, afsrneken, om
erbirien, ft. (b.)
iets verzoeken, vragen; bie e rb e ten e 211.0.$
funft = de gevraagde, verzochte inlichting;
fitt C. laffen = zich laten verbidden, bewegen
of o‘erhalen; er tatt fit nitt e. = hid is
on verbiddelijk.
verbitteren, vertoornen.
crbit'tern, ftrn. (b.)
= verbittering.
0,'rbit'terung,
verbiddelijk, te verbidden.
(Krültnifer, m.; :Oak!, tn.; =-frauffiett,
,lanb, f. ern keizer ; -koning ; -ziekte; -land.
ertq affett, fcbtu. (f.)=verbleeken, bleek worden, verschieten, sterven.
— = erflater, testateur,
ertrtaffer,
legataris.

erbbalt.

e.rbletwit, = erfleen.
erbleilijett, ft. u. ftru. (f.) (erbteitte [u erbtit];
erbteitt u.(„gestorven": erbli'ten)= verbleeken, sterven.

erblie4 = erfelijk.
eriftiVeit, iv. — = erfelijkheid.
crbtielett, fcbtro. (b.) = zien, merken, bemerken,
gewaar warden; bad 2itt ber Jett e. = het
levenslicht zien.
blind warden, het gezicht verliezen; dof worden.
— ='t, blind worden, verlies
ertitin'buitg,
van 't gezicht.
erbiii'bett, tu. (Ii.) = verlegen maken; e., (1.) =
verlegen worden.
zonder erfgenaam, onterfd; e. madjen
ertno
onterven.
fcbm. (f.) = opbloeien, ontluiken,
voortkomen, voortspruiten.
Cfttettefititer, m. = erfgenaam
= erfoom.
erb'untet,
erbin' tlett, fcbrn. (b.) = afborgen, leenen van.
eetwjett, ftiv. (b.) = boos maken; fidj e. =
boos worden, zich boos maken.
= bereid, genegen.
= erfpacht.
eetrpadyt,
erfpachter.
ertVpiiitter,
erfprins, kroonprins.
erb'pritt3, tn.
erbraujett, fttn. (f.) = opbruisen.
openbreken, openmaken;
eribre'dyn, ft. (b.)
ficf) e. =,- braken, overgeven.
ith!b'rect)t, 1. = erfrecht, recht van opvolging,
successierecht.
(Cmbre'cOuttn, iv. = verbreking, 't openbreken.
erbritti nen, unr. (b.) = MetneW leveren.
erfstuk, erfenis.
erb'factje,
eigen(ge)erfde, erferb'frO, 01111'faffe,
bezitter.
(frb i fttabeit, m. = familiekwaal.
eriffet9aft,• —, —en = erfenis.
ertfirtiafttic4 - een erfenis betreffende, tot
de e. behoorende, erfenis
ertffitaftntage, in. = eisch om een goed
als erfenis te mogen aanvaarden.
= mass y van de goeYjrb i felytfOntaffe,
deren, die de erfenis uitmaken.
ertrjActfOfteuer, iv. = successierecht, -belasting.
erb'frfielit, tn. = bewijs van erfgenaam, erfgenaamsattest.
erb'fitteirlyr, nt. = iem. die als erfgenaam
insluipt, erfenisjager.
etriefd) utb, iv. = erfschuld.
—n = erwt.
Wtefe, tn.
erbleulatfer, in.; =Dim, at; =bret, in. (ob.
= erwteliakker; -bouw;
zfuppc, iv.) u.
-soep e. d.
Orti'llftaat,
tb.= erf ll1. ;
staat; -stuk; -^ zonde.
Wkilatirft, = erwteworst (verduurzaamd
levensmiddel, bestaaade uit erwtemeel, sleek,
uien, zout en specerijen).
Lrb'lltante, iv. ; =tett, f. (u. in.); :fibet, f.u. a. =
erf!Itante; -deel; -kwaal (erfelijke kwaal).
ertrbertran, m. = contractueel testament.
- aardas.
aardappel, aardpeer, truffel,,
Wb'apfet, tn.
varkensbrood.
= grondwerk.
erlYartielt,
= grond-, aardsoort.
erb'art,
erb'artig = aardachtig.
= aard(e)baan.
thbliaipt,
aardbol.
erWbatt, nt.

erwi tebett, fcole. (f,)
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Or eftion.
■ •■

= nafta.
erb'balfant,
erbilVtung, tn. = verdichting, verzinsel, fictie.
erb'bau, tn. = grondbouw.
er'Dig = aardachtig i aarde bevattend.
— = aardbeving.
erb'beben, 1.
aardkever.
erbitiifer, nt.
erb'beerapfelf, tn. = kalvijn- of kalvielappel. erblaftattie,
= aardnoot.
%rD'Inerbaunt, m. = ha,agappelboo m.
%rD'itoR, =ftuutpett, m. = aardkluit.
erb i beerbotute(spr.:.. bole), ro.-----aardbeiebowl. erblotile,
= bruinkool.
erb'beere, tv.
aardbei, aardbezie.
erblijr0er, m. = aardbol.
erblieerbflan3e, qtatiDe, m. aardbeiplant, erb'freW,
= aardbodem, aardkring.
-struik.
erblugel, te. = aardbol.
aardbeschrijver, geo- erblunbe,
erD'Oefdirether, m.
= aardrijkskunde.
graaf.
erblunbiger, m. = aardrijkskundige,
erb'beiAreibuttg,
= aardbeschrijving, erblunblirl) = aardrijkskundig.
geografie.
ertnage, tn. = aardlaag.
erD'betoobiter, m. = aardbewoner.
erbintiimuten, = aardmannetje.
erbibiber, nt. = landbever.
veldmuis.
erb'utau4,
= aardbij, hommel.
erb'biette,
erbinteffer, m. = landmeter, geometer.
= leer van de aard- erb'ttte#tunft, m. = aardmeetkunde, geodezie.
erb'bitbunOtebre,
vormmg, geologie.
= aardnabijheid, perigeum.
erbliithe,
= aardpeer.
erbibirne,
= aardnoot, aardaker.
erb'nu t
erb'boben, tn. = aardbodem; bem g. gfelit erbioberftiirli e,
= aardoppervlakte.
mact)en = met den grond gelijk maken.
erViit, T. = aardolie.
aard-, bergboor.
erbi tiofirer, m.
(k) = doorsteken (met een
erborAett,
erb'brattb, m. = brand in den grond (de dolk).
mijn, het veen).
ertvoem, f. = aardpek, asfalt.
erb'bauttn, m. = aarden dijk of dam.
erb'pot, m. = aardpool.
erb'burcipteffer, m. = middellijn van de aarde. erb'raur4, tn. = aardrook, duivekervel.
—n = aarde, grond, bodem, erbriin'er,
er'be,
aardschepper.
m.
nt
aardbol; gebrannte l.. = gebakken aarde, terra- erb'reicb, f. = aardrijk, bodem, grond.
cotta; our e. farfen op den grond vallen; erbreljten, 1cOlv. (ti.) = [moedig, driest maour ebenen g . tnotmen = gelijkvloers wonen; ken] ;
zich vermeten, zich verstouten.
auf trben = op aarde.
= aardomwenteling.
erlYretiolution,
erb'efett, m. = aardveil, hondsdraf.
erb'rittbe, tn. = aardkorst.
erbieicoet, tn. = aardnoot, -aker.
rbsrifi, tn. = spleet, scheur in den grond.
= dreunen, weerer'bett, zie trben.
erbriA'nen, fttn. (1. u.
klinken.
er'benbiirger, nt. = mensch, aardbewoner.
landengte.
(k) = worgen, verworgen.
erb'ettge, to.
erbroffetn,
eribengtiict, f. = aardsch geluk.
erbroffetung, to. —, —en = worging.
er'bengiiter, qt. = aardsche goederen.
erb'riiciett, m. = aardrug.
erbettrbar = uitdenkbaar, denkbaar, te be- erbriiclett, 1*1). (k) = ,dooddrukken, verdenken, uit te denken.
smoren, smoren, dempen; Sum bort= stikvol.
erben'ten, unr. (u.) = uitdenken, verzuimen, erbruf0, nt. —a = wat het dorschen oplevert.
bedenken.
erbi lirutfrfj, m.; .fitattett, m.; tn.;
erDettrfilt = denkbaar, mogelijk.
:WWI% u:).; :fMtibf, tn.; :febotie, tn.= aard(jstorting; -schaduw; -schijf (plant: Alpenft'bentinb, 1. = sterveling.
viooltje); -laag; -Storting; -kluit.
er'bettlaft, tr. = aardsche last, levenslast.
erVfOuefel, m. = aard-, mijnzwavel.
1Mr'benttot, te. = aardsche ellende.
er'beuruttb, f. = aarde.
erbliot m. = aardschok.
eribettfri) ofi, m. = schoot der aarde.
erbltrirk tn. = luchtstreek, zone.
1.
=
aardsche
pelgrimsreis.
erbiteit, m. = werelddeel.
er'beittualiett,
= dulden, daorstaan,
erburDen, fcf)tn.
erb'erfrii iitterung, tn. = aardschok.
verdragen, verduren.
erb'eute, . = wouduil.
erblatif = aardkleurig, vaal.
erb'untfang, nt. = omtrek van de aarde.
m. = aardstorting.
(1.) = versmachten.
erburltett,
erb'farbe = aardkleur.
erbltute4C = aardwas.
erblarben = aardkleurig.
erblvati, m. = aarden wal, terras.
= aardverte, apogeum.
erblerne,
erbluiirt4 = naar de aarde.
= aardoppervlakte.
erbliiciy,
erbstintrin, m. = aardworm.
— = Erebus, onderert'ffoit, m. = aardvloo.
e'rebo4 ob. ei rebu4,
wereld.
%rb'friicOte, $t. = aardvruchten.
= Erechtheion, heiligdom
m. = mijngang.
ereitifterott,
erb'fleborett = aardsch, sterfelijk; g rb g e: v. Athene op de Akropolis.
fcfpn. (C).) = zieh boos maken„
ererfern
bo x (e) n e r = sterveling.
zich opwinden, boos of driftig worden.
= aardgeest, aardmannetje,
erb'neift,
kabouter.
erefferung,
= drift, opgewondenheid.
erein'nett tick
(b.) = gebeuren, voorrVgetb, f. = aardgeel, oker.
vallen, voor'komen„ geschieden.
erb'geructi , nt. = aardgeur.
—fe
= voorval, gebeurteni
erb igefitofb 1. = benedenverdieping; lot g. ereitOtt4, 1.
inotmen = beneden wonen.

= aardgordel, zone.
erb'giirtel,
erlYbara, f. = aardhars, aardpek, jodelijm.

er'birOt = aardachtig.
erbidrtett, fanv. (u.) = verdichten, verzinnen,
uitdenken.

geval.

ereig'ni4boll

vol van gewichtige gebeurte-

nissen.

ereilett,

(b.) = inhalen, achterhalen,

over vallen, verrassen.
—, --en = erectie, oprichting.

ereftion',

eremit.
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tfretnit', nt. —en, —en =hermiet, kluizenaar.
erentittege (spr.: ..taazje), —, —it = hermitage, kluis.
— = voorhuis].
[ rett, m.
erer'bett, ft iv. (b.) = erven, overerven.
erfaO'rett, ft. (tj.)= vernemen, te weten komen, hooren, gewaar worden, ondervinden,
ondergaan; [inhalen, achterhalen, doorreizen].
II. erfaiyren = ervaren, ondervindingrijk.
erfatfren4eit, iv. — = ervarenheid, bedrevenheid, ervaring.
erfarrung, Iv. —, —en = ervaring, ondervinding; auk = bij ervaring, bij ondervinding; in e. bringen = te weten komen,
vernemen; g . ift bie befte 2ebrineifterin =
ondervinding is de beste leermeesteres.
erfairrungClgemiifi, ::utafgg op ervaring
gegrond, proefondervindelijk, volgens de ervaring, zooals de ondervinding (of de ervaring)
leert.
= stelling, die op de
(frfairrung#fath
ervaring berust.
= ervaringserfaOtuttOtuiffenfrijaft,
wetenschap.
terfallen, ft. (1.) = vervallen (bon )infen u. +H.)].
erfarfen, fcbin. (b.) = aanvatten, grijpen;
vatten, beseffen, begrijpen.
erfedyten, ft. (b.) = bevechten, behalen.
erfiebein, febin. (tj.) = met vioolspelen verdienen.
erfin'ben, ft. (b.) = uitvinden, bedenken, verzinnen, [vinden, bevinden.]
erfitt'ber, m. = uitvinder.
erfin i berifrn = vindingrijk, vernuftig.
erfitt'bung, tn. —, —en = uitvinding, ontdekking, vinding, verdichting, flctie.

erfin'bungCgabe,

draft, to.; :fun%

= vindingsljgave; -kracht; -kunst.

erfin'bungOatent, f.= patent voor een uitvinding.

erfitt'bung4reht, zie erfinberift.
erfte'ben, fttb. (b.) = afsmeken.
—e = gevolg, afloop, uit%rfolg',
komst, rezultaat; goed gevolg, succes, geluk,
welslagen; ftlecbten baben = mislukken,
slecht afloopen; g . baben = succes hebben,
slagen; fatten g . baben = niet slagen, mislukken.
erfoUgen, ftiu. (f.) = voortvloeien, volgen
(uit), voortkomen; volgen, gebeuren, plaats
hebben.
erfolglo4 = zonder gevolg, vergeefsch.
erfolglofigfett, iv. — = nutteloosheid.
erfolg'reiri) = rijk aan gevolgen, met succes
bekroond.
erfor'berliM = vereischt, gevorderd, noodig.
erfor'berfirbettfaff4 = in geval van nood, als
't noodig mocht zijn, desnoodig.
vorderen, eischen,
erfor'bern, f cfnr. (b . )
vereischen.
—fe = eisch, vereischte,
erforiberiti#, f.
noodzakelijkheid, behoefte, benoodigde.
erforldyn, ftiv. (b.) = doorvorschen, doorzoeken, onderzoeken, nasporen, uitvorschen.
erforliter, m. = onderzoeker.
erforfcirlic#= te doorgronden, te onderzoeken.
%rfor`frOung, = onderzoek, doorzoeking,
uitvorsching, nasporing.
erfra'gen, fobtv. (4.) = [ondervragen, verhooren]; door vragen te weten komen,
vragen; einen e. = iemands adres, verblijf te
weten komen; nitt au e. = niet to vinden.
zich vermeten,
erfreAen WO, fMto. (I).)

erge4en.

de brutaliteit hebben; mie faun er fit e., ba?,
au fagen waar haalt hij de brutaliteit vandaan, dat te zeggen.
erfreu'en, (b.) = verheugen, verblijden;
fits) e. = zich verheugen; ficb einer Cade e.
zich verheugen in, genieten, in het blijde bezit
zijn van; fit e. fiber (Mf.) ob. an (Zat.) =
Meh verheugen over of in.
verblijdend, aangenaam.
erfren'titi)
erfrie'ren, ftib. (f.)=bevriezen, doodvriezen,
verstij ven.
— = bevriezing.
ftfrie'rung,
erfrifcben, fttb. (f'.) = verfrisschen, verkwikken, verversehen.
erfafrijung, tn. —, —en = verversching,
verfrissching, verkwikking.
bevroren.
erfro'ren
[erfro'ftet = verstijfd]
erfiinen, fc0n). (b.) vullen, vervullen; (feine
$fficbt) nakomen, vervullen, betraehten, fief)
e. = uitkomen, vervuld, verwezenlijkt worden.
erfiit'iung, iv. = vervulling, verwezenlijking,
betrachting; in g . geben = uitkomen, vervuld
worden.
plaats van levering,
erfiirtung4ort, nt.
van betaling.
erg. = e r g e b e n ft, zie cut woord.
ergan'Aett, fcbitt. (tj.) =- volmaken, aanvullen,
invullen, voltallig maken; (ein nunftiberf,
einen Zegt) herstellen, bijwerken.
ergiin'aenb = aanvullend, vergoedend.
ergatt'3ung, in. —, —en = aanvulling, invulling, herstelling, verbetering, (Orantm.)
voorwerp; bij- of toevoegsel, supplement.
= supplement(deel).
ergatt'3uttObanb,
ergan'attnOttitIett, f. = suppletiekaartje.
= bijblad,
ergatt'3ung4Watt, 1., zbogen,
verbeterblad.
aanvullingskleu(f-rgan'aung4farbett, 431.
ren, complementaire kleuren.
= aanvullingsernatt' 3 ung4mannfAaft,
manschappen, rezerve.
ergan'AuttOorber, = aanvullingsoaradere.n.
ergiin'iuttOpferbe, 43t. = remontepaarden.
ftgilin'emng4ftiitf, = aanvulsel, complement.
= supplement.
erglitt'3ungtlivert,
ergiireauttOluittfet, in. = complementshoek.
ergat'tern, 11). (b.) = beet krijgen, te pakken krijgen, snappen.
ergeben, ft.(1).)= [overgeven, overleveren];
geven, opleveren, tot gevolg hebben, leiden
tot; fir4 e. = blijken, uitkomen; (bem g.einbe,
her arettbe) zich overgeven, zich overleveren,
zich wijden; fit bent Trude e. = aan den
drank (verslaafd) raken; ficb in ba? Sticrfal
e. = zich in het lot schikken, voegen, berusten.
II. erge'ben = toegedaan, onderdanig, dienstwillig, nederig; Z'ssbr ergebeniter (Ziener)=- Uw
dienstwillige dienaar.
ergebeitocit, — toegenegenheid, gehechtheid, onderdanigheid; berusting, onderworpenheid.
erge'benft: fit Oitte e. = ik verzoek zeer beleefd, nederig, onderdanig, zie ergeben II.
ergebIti4, 1.
—fe = uitslag, uitkomst,
rezultaat.
= onderworpenheid, beruserge'bung, in.
ting, overgave.
erge'It(e)n, unr. (b.) = door of met loopen
verdienen; e., (f.) = (bon Oefebten, ginfabun
gen u.
uitgaan, uitgevaardigd of gericht
worden ; gebeuren,
einen) handelen, iem.
treffen; Ginabe fur Nett e. raffeit = genade
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voor recht laten gelden; fiber ficb e. faffen =
geduldig laten gebeuren, verdragen; lute ivirb
e?, iljm e.? = hoe zal 't hem (ver)gaan? C. =
zich gaan vertreden, een luchtje scheppen;
ficb (in atagen, Scbmiibungen) e. = uitweiden
in, overvloeien van, lang en breed laten hooren ;
fide in biiftern Oebattren e. = zich overgeven
aan sombere gedachten.
erget'Aen 2C., zie ergiien 2c.
erniei bin = vruchtbaar, rijk, voordeelig, winstgevend.
— = vruchtbaarheid, rijk(rgielligteit,
dom, voordeeligheid, winstgevendheid.
ergici fmt, ft. (tj.) = uitgieten. uitstorten; WI)
C. = zich uitstorten, uitmonden, uitloopen,
zich lucht geven, zich ontboezemen.
(5-tnie'fping, la. —, —en = uitmonding, overstorting, uastorting, ontboezeming.
fcbtv. (tj. U. f.) = schitterend verschijnen, schitteren.
(f.) = ontgloeien, ontbranden,
crolietlen,
ontvonken.
ergo = ergo, dus.
—e = ergostaat (geergoitati,
neesk. toestel: arbeidsmeter).
=
vermaken, verlustifcbtu.
(b).
I. erciiit'3en,
gen, amuzeeren; fief] an, mit, burcb ettu. C.
zich met iets vermaken, amuzeeren.
II. Oirgi.it'3en, f.
= vermaak, amuzement.
ergijOir4 = vermakelijk, amuzant.
raiitairVeit, ergijt'ptull, tn. —, —en =
vermaak, amuzement.
ergratt'en, fcbiu. (f.) = vergrijzen, grijs worden.
era-Eaten, ft. (b.) = aangrijpen, grijpen, aanof opnemen, aandoen; (einen) vatten, arresteeren; (bie B'eber, bie eaffen, jentanb q3artei)
opnemen; (bie B'fucbt, 9,Ttaf3regeftt, ba?, Gort)
nemen; (ein 27tittef, bie Oelegenbeit) aangrijpen; Q3e4 b oboe e. = iets in bezit nemen;
ber Uinb, 2fttgft, .aurcbt, t ntaiicren ergreift
einen = grijpt tem. aan; bad A,euer, eine
aranfbeit ergreift she. ob. einen = tast jets
of tem. can; bad bat itjn febr ergriffen = zeer
aangedaan.
— = (het) aangrijpen, op(rarci'fun it,
nemen; gevangenneming, arrestatie.
ergrirfen = aangedaan, ontroerd.
etnriffenheit, iv. ontroering, aandoening.
erarinemen, fcblv. (f.) boos, woedend worden.
ergriin'ben, fcVo. (Ii.) = peilen, doorgronden,
naspeuren.
ergriinblich = peilbaar, doorgrondelijk, te
doorgronden, naspeurlijk.
= doorgronding, naspeuring.
ergriin'bung,
overstrooming, uitstorting,
(ftouff, nt.
ontboezeming.
erba'beit = hoog, verheven, grootsch ; erbabene
9-trbeit = verheven beeldwerk, relief.
verhevenheid,
ttirtialiettheit, iu. —, —en
hoogte, hoogheid, grootschheid.
crOartett, ft. (tj.) = [houden, vasthouden,
komen tot, bereiken; Her 56) e. = van zich
verkrijgen]; houden, behouden, bewaren; auf=
ret e. = handhaven, staande houden; krijgen, ontvangen; (feine Etern) onderhouden;
einen ant &ben, bet guter 2aune c. = iemand
in 't leven, in goede luim houden; alert e. =
waarde genoten; fide C. = blijven bestaan,
zich staande houden; bestaan.
0,`.. rOnli ter, tn. = bewaarder, onderhouder,
steno.
verkrijgbaar, te (ver)krijgen,
erbettaiit
te koop.

erbiiren.

%rballuttg, = instandhouding, bewaring,
behoud, handhaving, onderhoud, verkrijging,
ontvangst.
erOan'beftt, fcbiu. (b.) = aankoopen, inkoopen.
fcbtn. (b.) = zich ophangen.
erhiin'acit
erbar'f*tt, fc4n). (1.) = hard worden, opdrogen.
ertArlett, icf) iv. (b.) = verharden, hard maken ;
bewijzen; eibticb e. = onder eede bevestigen.
rbiiri tung, —, —en = bewijs, bevestiging.
erhalitert, fcbtv. (tj.) = pakken, aanpakken,
te pakken krijgen, snappen; einen Reinert
OotteOienft e. = een kerkje knappen.
erin'beit, ft. (b.) = opheffen, verheffen, heffen,
aanheffen; (bie Iltugen, bie ,attb, rein Ota0
opheffen; (bie Stimme, einen in ben 9.tbetitanb,
eine Babt ink 1uabrat) verheffen; (einen bit;
in ben ,t)intmel) verheffen, prijzen; (Stettern,
Boa, ainfen) heffen, invorderen; (Gelb) opnemen, beuren; (einen (refang, ein Weicbrei,
gragen) aanheffen; (eine Stage) indienen;
(8ant, Streit) beginnen; (eine arage, Scbiute,
rigfeiten) opwerpen; fide e. = zich verheffen,
opstaan, oprijzen, verrijzen; [zich opmaken];
ein Sturm erbebt fide steekt op; e?, erbebt
fide ein Streit, Slrieg, alueffel = er ontstaat;
[fide eine Zinged e. = zich op iets verheffen].
erties tienb = verheffend, plechtig stemmend.
ertjeb'tiff) = aanzienlijk, belangrijk.
K. rhenichfeit, iv. — = belang, belangrijkheid, beteekenis.
erfie'buno, = opheffing, verheffing, hefting,
invordering, inning, opstand, onderzoek, vgl.
er be 0 en; erebuttgen anorbnen = een enquete
instellen.
erhei'vaten, ftbiu. (tj.) = door huwelijk verkrij gen, trouwen.
erhelfchen, ict.n. (b.) = eischen, vereischen,
vorderen.
erhertern, fcbiv. (i.) = opvroolijken, opmonteren, ophelderen; fide e. = ophelderen, opklaren.
erhaten, fMn. (b.) = verhelderen, verlichten ;
(eine rage) ophelderen; baratO erbeat =
daaruit blijkt.
erfienlen, fcbiv. (b.) = ophangen, opknoopen.
erlicu'itetn, fcbiu. (b.) = huichelen, veinzen;
door huichelen verkrijgen.
(ti.) (fide) = (zich) verhitten,
erhiVien,
opwinden.
evilit'ptatn,
—, —en = verhitting.
fc01.u. (b.) = verhoogen, verheffen,
ophoogen, vermeerderen; doen stijgen, in de
hoogte doen gaan; leer fide erbabt, ivirb er,
niebrigt fuerben = wie zich verhoogt, zal vernederd worden.
(frObliung, iv. —, --en = verhooging, ophooging, vernseerdering, rijzing, hoogte.
(fthii'OunOttaniel, nt. = elevatiehoek.
crlio'tcn, fcbiv. (tj.) = [verdienen, fief) Mat?, e. =
raad inwinnen; fide eine .3 Scbabet0 e. = zich
scbadeloos stellen voor een nadeel]; fief) C. =
weer bijkomen, tot zich zelf komen, zich
herstellen, zich ontspannen; (bun ether arena=
belt) herstellen, weer opkomen; fide bet einem
Mat e. = iems. raad inwinnen.
—, —en = herstel, ontspanorho'Ittng,
ning, rust.
er4olitnokelfe, iv. = ontspannings-, pleizierreis.
eroolungotunbe, = ontspannings-, speeluur.
erOirrett, f(tn). (f.) = hooren, vernemen$
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verhooren; ift fo etincc je erbiirt? = is zoo
iets ooit gehoord?

erbiisrung, tn. - = verhooring.
m. = Erik.
= Eriemeer.
%'rie=Sw ee (spr.: ierie..),
(frifa,
.. fen = erika, heidekruid.
: zep ift mir nite. = ik herinner
het mij niet.

eritfitern, jAin. (b.) = herinneren; [einen
einen Zinge?, e.] = einen an ein Zing e. = iem,
aan iets herinneren ; icb babe baba bad iu e. =
ik moet daarbij dit opmerken, doen opmerken;
fib einer Sacbe ob. an eine Sac je e. = zich
een zaak herinneren; icb erinnere mid (mir)
bc0 nicbt = ik herinner het mij niet.
erittlier ling, tn. -, -en herinnering, vermaning, aanmaning.
eriteiterunWitut, T. = memorie-, aanteekenboekje.
thin'nerung4frbreiben, f. = herinnerings-,
vermaningsbrief.
thin'nertutObertniigen, f. = herinneringsvermogen.

erittintie, to. -, -n;

–,

ertaubett.

= verklaarbaar.
erita freit, ictiv. (f .) = verklaren, uitleggen,
te kennen geven; in Me Edit e. = in den ban
doen; ein erftiirter Oegner = een verklaard,
erkend tegenstander; fidj e. zich verklaren,
zich uitspreken, zijn meening uitspreken;
blijken, aan den dag komen, zich openbaren;
fit mit einem e. = met iem. tot een verklaring komen.
- = verklaarder, uitlegger,
ertiii'ver, m.
aanzegger.
erffiirlic4 = verklaarbaar, duidelijk, begrijpelijk.
-, -en = verklaring, uiteritii'rung,
legging, uiteenzetting, aanzegging.
= commentaar.
eriliVrtin ti tifitrif t,
tu. (tj.) = voldoende of toerei[eriteclett,
kend zijn, helpen].
errtetilic0 = aanzienlijk, aanmerkelijk, belangrijk.
erfferterit, fcbtu. (0.) = (einen 3auin) klimmen,
klauteren in; (eine Mauer) beklimmen.
erffinfincit, ft. (b.) = beklimmen.
ertfins gen, ft. (f. u. tj.) = klinken, weerklinken,
op- of uitklinken.
eatir'ren, fcbtu. (b.) = rammelen; rinkinken.
erttii'netn, ftin. (tj.) = op spitsvondige wijze
uitdenken.
eritictriett, fttn. (b.) = knallen, losknallen.
ertnattlerit, errniclertt, fcbtn. (tj.) = bijeenschrapen, uitzuinigen.
crtito'betit, fcb to. (tj.) = met dobbelen winners.
erfo'ren, = uitverkoren, uitgelezen.
erfrattlett, fcbtn. (b.) = ziek worden.
erfranlung, tu. -, -en = ziekte.
erfiilitten fief), f 'tin. (tj.) = zich verstouten, den
moed hebben; fit ether Eat e. = een daad bestaan, durven ondernemen; er erfilbnte
bad au tun = hit verstoutte zich dat te doen.
Lerfun'ben, fcbin. (b.) = (bij 't leper) verkennen; inlichting inwinnen orntrent; fir') e. =
ficb erfunbigen.]
erfulfbigen fief), SAW. (b.) [einer Sate], nacb
etm=inlichtingen inwinnen omtrent of over,
onderzoek doen naar, informeeren naar.
erfinf Dinung, in. -, -en = inlichting, informatie; l rfunbigungen einateben (fiber einen)
inlichtingen inwinnen (over of orntrent iem.).
trfun'biguitiOburean,f.=informatiebureau.
-, -en = (bij 't leper)
erfutt'bung,

Erinnys, wraakgodin, furie.
Oj'rtiMPfet, m. = Erisappel, twistappel.
Cria'fien, ftinn. (t.) = vangen, inhalers, met
moeite verkrijgen, behalen.
eriat'ten, fc4tn. (f.) = koud worden, afkoelen,
bekoelen.
verkouden worden,
ertiirtert firk fcbin. (b.)
kou vatten.
- = of-, bekoeling.
erfatung,
ert Cirtung, tn. -, -en = verkoudheid,
kou(de), kouvatting.
eridinlrfett, fcbtn. (tj.) = met vechten verkrijgen, bevechten, behalen.
erfaulen, fcbb). (tj.) = koopen, aankoopen,
bekoopen, omkoopen.
ertiittfi tid), zie fiiufticb.
ertenn'Oar = kenbaar, herkenbaar, zichtbaar,
te onderscheiden,
erien'nen, unr. (b.) = herkennen, erkennen,
kennen, onderscheiden, constateeren; inzien,
uitkomen voor, bekennen; crediteeren; man
erfennt ben Baum an feinen arilcb ten = men
kent den boom ...; etin. au e. geven
iets te
verstaan, te kennen geven; Tict) e. fallen te
constateeren zijn of vallen; bet Weridg bat bier
au e. = te vonnissen; auf Zobegtrafe e. = de
verkenning.
:doodstraf uitspreken, ter dood veroordeelen;
einen fur einen etrag e. = iem. een bedrag erriiniftetit, fcblo. (0 ) = veinzen, huichelen,
nabootsen, affecteeren ; er f u n fte t t= gemaakt.
crediteeren.
criii'rett, zie erfiefen].
erfenntlitt = kenbaar, herkenbaar, erkenteerictiYmen, ftiu. (f.) = lam worden, verlamlijk, dankbaar.
- = erkentelijkheid, men; afnemen, e., (b.) = t a b men.
ertettuf iVeit,
dankbaarheid.
ertani nen, r ■tho. (b.) = [bereiken]. erlangen,
verkrijgen, krijgen, verwerven (f)re, Plnabe
erkenning, kennis,
I. ertentitini4,, iv.
u. a.).
tot 't brengen.
inzicht; bie e. lvecten
vonnis, be- ertafi', m. tae= vrijstelling, kwijt-fe
erfenntini4, f.
schelding; vergunning; vermindering, aftrek;
slissing, uitspraak.
%ritenut ini4nrUntl, m. beginsel van kennis; verordening, besluit, aankondiging, decreet.
erfarfen, ft. (b.) = [loslaten, vrijlaten]; (einem
grond voor een vonnis.
eine Strafe, eine Scbulb) kwijtschelden;
(s.;- rtett i nttitn, to. - = herkenning.
ertetertungsgrtort, f. = herkennings- of (einen Oefebt, eine Zerftigung) uitvaardigen,.
of kondigen.
wachtwoord.
-Mien

= vergeeflijk.
erren'nunt03eirfien, T. = herkenningsteeken.
- = uitspringend vertrek of
ertarfung, tn. -, -en = kwijtschelding, vercrier, 11I.
geving; afkondiging, uitvaardiging, publicatie.
deel van een vertrek, hoekbalkon, erker.
liertici feti, ft. u. fcbm. (b.) (ict) error; erforen); %rfarfung0a4r, f. = jubeljaar.
mintier gut: erfiefte; erfieft) = verkiezen, ertaf fungOilube, = vergeeflijke zonde.
erfau'ben, fcbtn. (b.) = veroorlooven, toestaan,
kiezen].
toelaten, gedoogen; e. Ste (gittigft) = met uw
eritauttne = verkleumd Ginger RI)
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verlof; fdj erlaube ritir ;s'bnen anauseigen
ik ben zoo vrij u te melden; er faint ficb br:t
e. = hij kan dat doen.
— = verlof, vergunning, pererfautVni
missie.
ertaubltiOttein, tn. = patent, octrooibrief,
akte, vergunningsbewijs.
I. eriaticIW doorluchtig, verheven, beroemd.
II. eriatu41, -, —en: =
Zijne, Uwe Doorluchtigheid; Zijne, Uwe
Hoogheid.
erlau'ern, fcbtu. (b.) = beloeren, bespieden,
afloeren.
ertait'fen, ft. (b.) = achterhalen.
= afluisteren.
erlaujitett, fct)iv.
ertiiu'terer, m. —4, — verklaarder, uitlegger.
ophelderen, verklaren,
erliitt'tern, fdjto. (tj.)
uitleggen, commenteeren.
ertiiu'terattg, tn. —, —en =- opheldering,
commentaar.
= els, elzeboom.
erle, to. —,
(b.) = beleven, zien, ondererteben,
vinden; (ein bob6 utter) bereiken.
e.,rtetYll.W, 1. —fe6, —fe = gebeurtenis, ervaring;
ertebniffe wederwaardighelen, lotgevallen.
erleibigen, fcbin. (1.) = [vrijmaken, bevrijden] ;
ein Oefcbilft e. = een zaak afdoen; einen
Bweifet e. = een twijfel opheffen, uit den weg
ruimen; eine arage e. = een kwestie uitmaken ; einen Kuftrag e. = zich van een opdracht,
last kwijten, een bestelling(order)uitvoeren,
een vacante betrekeine ertebig te State
king; flit ein6 Zinged C. = enttebigen.
—, —en = afdoening, beertelligung,
eindiging, vrij making.
dooden, neerschieten,
erte'gen, fcbtn. (tj.)
verslaan; betalen.
erte'nung, tn. — = het dooden; betaling.
erteldltern, Tcbtu. (b.)= verlichten, ontlasten,
vergemakkelijken, gemakkelijk maken.
erleicirterung, tn. —, —en = verlichting,
vergemakkelijking.
eriebett, ft. (t).) = (S(*ner6en, &rtufte, Scba,
ben, eine Mebettage) lijden; ben ',tab e. ,--sterven; (Zeriinberungen) ondergaan; (Zer0=
gerung) ondervinden; ertetungett e. verwondingen krijgen, opdoen, gewond, gedeerd
worden.
elzen, elzehouten.
erlen
er i tenbaunt, m. = elzeboom.
elzehout.
erlenho1 3 , f.
g.
tf
zie
(b.) = aanleeren, leeren.
erter'nen,
het
aanleeren,
studie.
erterltung,
ertefen, ft. (b.) = uitlezen, uitkiezen, ver= uitverkoren, uitgelezen
kiezen; e.
erte4en fitt, fcbin. (b.) = (zich) verzwakken,
laven.
erIencO'ten, fcbtv. (b.) = verlichten, van licht
voorzien, illu mineeren ; beschaven, verlichten.
—, —n = verlichting.
erteuOtung,
erliegen, ft. (f.) = (bent aeinbe, einer Aranf=
beit; your den vijand, aan een ziekte)
bezwijken; onderdoen voor, het onderspit
delven; (urger ber liuft) bezwijken.
erti'fien, f*a. (0.) = door list verkrijgen,
ltstig verwerven, list gebruiken.
erViiinig, tn. = Elfekoning.
erto'gen = gelogen, verzonnen, valsch.
erIW, in. —e = opbrengst, bedrag, ontvangst
(van verkochte waren).
eriii'frOen, ft. (1.) (bu ertifcb(e)ft, er ertifcbt,
erlofcb; ertiff*; erliiV ob. erliiicbel erfoic4en) =--

e
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uitgaan, uitdooven; verbleeken, verdwijnen;
te niet gaan; uitsterven.
erfojen, icbw. (lj.) loten, trekken, winnen.
ertiVien, fd)ru. (tj.) = redden, bevrijden, verlossen.
= bevrijder; Verlosser,
rto'f er, m.
Heiland, Zaligmaker.
ertiijung, ix,. = bevrijding, verlossing.
liegen, verzinnen.
ertiVgen, ft. (b.)
ertniiifytigen, 1cOtu. (l.) = machtigen.
enniicirtigung, tn. —, —en = machtiging,
volmacht, bevoegdheid.
mita/Yuen, f4to. (b.) = vermanen, aanmanen,
aansporen.
—en = vermaning, aanermatynung,
sporing, waarschuwing.
ermani getn, fd)in. (tj.): ein6 Zinged e. = jets
ontberen, gebrek hebben aan; icb inerbe nictjt
e. mu ittreiben = ik zal niet in gebreke blijy en, niet vergeten, niet nalaten te schrijven;
ontbreken mij; itt luerbe
bie Mittel e. mit
ik zal zorgen, dat er
an ni4t6 e. taffen
niets ontbreekt.
erinatt' fi tegung, la. — = gebrek, gemis;
= bij gebrek aan een
eine6
in
eine Oeffern = bij gebrek aan
tafel;
beter.
erman'nen, fcto. (tj.) = [vermannen]; -Rd) c.
zich vermannen, moed vatten.
foOtu. (0.) = mattgen, (ben $reiO
verminderen, verlagen.
—, —en = matiging, verermiiVounq,
mindering, ve.rlaging.
erntaten, 1cOto. (b.) = afmatten, uitputten,
vermoeien; c., (i.) = mat of zwak worden,
verzwakken, opraken.
erutatlung, in.— = afmatting, verzwakking,
vermoeienis, uitputting.
I. ertnerfen, ft. (tj.) = uitmeten; beoordeelen,
meenen, beseffen, achten, vermoeden,begrij pen.
oordeel, meening,
—
II. (fttnerfen,
gevoelen.
erntefilir4 = te meten; begrijpelijk, te gissen.
erinits tetit, fcbtn. (b.) = vaststellen, uitmaken,
ontdekken, vinden.
—, —en
vaststelling, opertnit s tetung,
sporing, ontdekking, uitvorsching.
ertniiglirlyn, Wu. (b.) = mogelijk maken.
= gelegenheid.
ertniig qic4ung, tn.
erntor'ben, fcbin. (b.) = vermoorden.
—, —en = het vermoorden,
enttor'bung,
moord.
vermoeien, moe(de)
erntii'ben, fcbtu. (b.)
maken; c„, (1.) = moe(de) worden.
—, —en = vermoeidheid,
erntiebutto,
vermoeienis, moeheid.
erntun'tern, fcbin.(0.)=wekken,opyroolijken,
opmonteren; aanmoedigen, aansporen, opwekken.
= aanmoediging,
erinuitlerunn, tn. —,
opwekking.
Lermuiten, zie ertnutigen].
ernuftigen, icbm. (b.) = aanmoedigen, opwekken.
eratu'ti fi ung, lo. —, —en = aanmoediging.
ern, zie t r e
voeden, onderhouden,
erniitrren, fcblo. (lj.)
grootbrengen; (f eine aamifie) in de behoefte
van (zijn gezin) voorzien; e. = in zijn
onderhoud voorzien, zijn brood verdienen,fic
bum aijcfang e. = leven van de vischvangst;
ariebe erndbrt, linfriebe bergbrt = de vrede
maakt rijk, de oorlog maakt arm.
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— = verzorger (ber gco
eritiltrrer, nt.
milie), kostwinner, steun.
erniitYritna, Yu. — = voeding, onderhoud
verzorging.
ernen'nen, um (b.) = benoemen (3u einem
imte, 5um $rofeifor) = in een ambt, tot
professor), aanstellen.
—ett = benoeming.
erneninung,
to. =
%rtteit'itun0 11 brief, nt.,
aanstelling, diploma.
= Ernestine.
ftiteftii tte,
ernetti e(r)n, fcbtn. (b.) = vernieuwen, hervatten.
ertten'er, erneule)rer, nt. — vernieuwer.
—, —en =
erneu'erung, enteu'ung,
vernieuwing, hervatting.
r.tteu'eruttnnteitt, m. = talon.
ernie'briaen, fcbtn. (b.) = verminderen, verlagen, vernederen; firj e. = zich vernederen.
Krnie'brigitnn, iv. —, —en = vermindering,
verlaging, vernedering.
= Ernst.
I. ftnit,
II. Krnft, nt. = ernst, gestrengheid;
ift ittir e. = ik meen het in ernst; ba d
e. = dat meent U niet; int e.
nitf)t
ernstig spreken; e. maclien
fOrecben
't ernstig meenen; mit e. = ernstig, ijverig;
affe (ob. eaten) ernfte,?, = in alien ernst.
III. emit = ernstig; (Sort ook) waardig, streng;
tdj nebrne e?, e. = ik neem het ernstig op.
emit' baft = ernstig (Mann, 9.1tiftreten), bedaard, deftig, streng.
— = ernst, ernstigheid,
ernit'baftiateit,
deftigheid.
ernft'llif) = ernstig (Dort, ermabnung, Strafe),
streng, ijverig.
ern'te, —n = oogst, inzameling, opbrengst; dale bie Saat fo bie e. = zooals men
zaait, zoo maait men.
= vooruitzicht van den
ern'teatOilitt,
oogst.
Rrn'te bericf)t, m.; :bier, I.; :ertrag,
f. = oogstPericht; -bier;
jerien, X31.;
-opbrengst; -vacantie; -feest.
ern'tefron(e), = heeredienst bij den oogst.
ern'te tram, tn.; znwttat, tn. =
oogstlIkrans, -lied; -maand.
erni ten, fcbin. (b.) = oogsten, inzamelen; tide
man fiiet, fo inirb man e. = zooals men zaait,
zoo maait men.
erni te ; jegen, nt.; =Wetter, 1.;
:3eit, in. = oogstilraming; -preek; -we(d)er;
-tijd.
erniiifYtern, fcbin. (b.) = nuchter maken, ontnuchteren; e., (f.) = nuchter worden, ontnuchteren.
— = veroveraar.
ero'b ever, in.
ero'berti, Tobin. (f.) = veroveren, zich meester
maken van; e. bon = veroveren op.
ero'beruna, to. —, —en = verovering, inbezitneming, inneming.
ero'berunOlbegierbe, in. (ob. =bur% nt.,
= verove=furl)t, tn.); ,frieg, m.;
ringslizucht; -oorlog (of -krijg); -tocht.
erty berm-Wilt ri) rig = veroveringszuchtig;
behaagziek.
= openen; (ein Zeftainent,
eriiffnett, fcbin.
Me Sitting, bie ZOO, eine eifenbabn, ben
ein Wefcblift, ben i'etb5ug, bie Wugteating)
openen; (eine Q3orfteaung, ll3orrefung) beginnen;
(f eine Minutia, 9(Gficbt) meedeelen, te kennen
geven, bekend makers; einem einen Strebit e. =
iem. een krediet verleenen, openen, fief) gegen

einen ob. fict einem e. = zijn hart voor iem.
uitstorten, iem. zijn gevoelen openbaren;
eriiffnet
eine Wtt.qict = er doet zich een
vooruitzicht op.
—, —en = opening, begin,
mededeeling, opening van zaken, verklaring.
Krilfrnitnatq feiertirbreit,
; ;retie, in. =
openings- of inwijdingsjiplechtigheid; -rede.
eriWtern, fcbin. (b.) = nauwkeurig verklaren;
uiteenzetten, beredeneeren.
—, —en = verklaring, uitsriiriteruna,
eenzetting, betoog.
nt. ---- Eros, liefdegod.
— = erotica, minnepoezie.
eri.Vtit,
— = minnedichter.
enYtiter, tn.
erotisch, liefdes..., minne....
erolifeb
—
wsard, woerd.
%etief (norbb.) tn.
erlclicV auf = verzot op, bijzonder gesteld op,
verlekkerd op, belust op.
afpersen, afdwingen,
erPrer fen, i(tto. (0.)
afdreigen.
KtPref' fey, m.— = afperser, afdreiger.
erprerfung, —en = afdreiging, knevelarij.
erpro'b en, fo4M. (t).) = beproeven, op de
proef stellen; erprobte greunbe, Zreue = beproefde vrienden, trouw.
erefttetilt ea, id*. (f.) = platdrukken, dooddrukken.
erattielen, fcbtn. (f.) = verkwikken, laven,
opfrisschen.
erquidliit = verkwikkend, verfrisschend,
lavend.
—, —en = verkwikking,
erquiclung,
verfrissching, lafenis.
marten, icbtu. (b.) = grijpen, zich meester
maken van, bijeengaren.
erratibar = te raden.
erra'ten, ft. (b.) = raden, vinden, treffen;
oplossen.
erra'tifc4 = erratisch, dwalend, verstrooid.
to = erratum, drukfout.
erra'tinu,
erreg'bar = prikkelbaar, ontvlambaar, beweeglijk, lichtgeraakt, licht opgewonden.
— = prikkelbaarheid.
erreg'barteit,
erre'aen, fcbin. (f.) = [bewegen, in beweging
brengen]; veroorzaken, voortbrengen, doen
ontstaan; (einen) opwinden, prikkelen, vertoornen, aanzetten; einem bie Matte e. = iems.
toorn, gal wekken;
%14etit) opwekken; (Kttfrt*, 91eib) verwekken; (Staunen)
wekken; (Sturm,
veroorzaken; (ffrger,
Vtuftnerriamreit, Weugierbe) gaande maken;
( g rim) doen ontstaan ; (%uffeben) Karen.
—, —en = opwinding, ontroeerre'gang,
ring, opgewondenheid, agitatie; opwekking.
errelObar = bereikbaar; verkrijgbaar; binnen 't bereik.
erreilt en, fcbin. (b.) = bereiken, reiken tot,
raken aan; eitten e. = iem. evenaren; bereiken, komen tot.
erreli tliung, — = bereiking, 't bereiken.
erreilett, ft. (b.) = rijdend inhalen, rijdend
verkrijgen.
inhalen.
errettlien, unr. (f).)
erretlen, fcbh). (b.) hen, atO = redden (van, uit).
= redder, bevrijder.
%rrets ter, m.
= redding, bevrijding.
ftretituna,
erridrten, fcbin. (b.) oprichten, stichten,
vestigen; eine ,anbeNgeferifcbaft e. = een
vennnotschap aangaan; ein Zeftament 2C. e. =-een testament maken; [einen Zertrag e. =
verdrag sluiten].
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— = oprichting, stichting, bebanbern =een onderwerp tot in de kleinste
ervirrytung,
vestiging.
bijzonderheden behandelen.
errin'oen, ft. (b.) = door inspanning verwer- erfrijaPflich = uit te putten.
ven, betalen, bevechten.
uitputting.
tn. —
ervii'tcn, fcbin. (1.) = blozen, rood worden.
erff*reclett, fcbru. (b.) = doen schrikken, verberoepen, naar zich toe
errujeti, ft. (b.)
schrikken; e., ft. (f.) (bu erfcbrictft, er erfcbriort;
roepen.
erfcbraE; erfcbriife; erfcbricf I erfcbrocren) =
— en = 't verworvene,
Nrruiffienfrijaft, to.
schrikken, ontstellen (iiber, box).
aanwinst; verovering.
verschrikkelijk, vreeselijk.
erfitreiffici)
erfiirtigett, fcbin. ((j.) = verzadigen, voldoen, [erfrI)rettnW, f. = schrik, ontsteltenis].
te verzadigen.
[zat maken.
erfattlid)
beschreeuwen, met
erfitrel'en, ft. (l.)
Ktfair, m. vergoeding, schadeloosschreeuwen bereiken.
stelling, vers.-anging,opbrengst, tegenwaarde; erfitroclenbeit, tn.
= verschriktheid,
einent leiften=vergoeding geven, schadeloos
ontsteldheid.
stellen.
crfdArtern, fcbin. (b.) = schokken, doen
werving, recruteering.
wankelen, hevig aandoen.
Ohlatrciefdiiift,
= militieraad.
stftfatOonintiffiot,
erfctiiifterung, Ia. —, —en = schok, scoot.
(ftfalOrictitn, nt. = plaatsvervanger, remschudding, hevige aandoening,
placant.
eriAtue'rett, fobtn. (b.) = verzwaren, zwaarder
= aanvulling v. d.
of moeilijker maken, bemoeilijken, erger
%rfatOnannfrbaft,
troepen, nieuwe lichting.
maken, verergeren.
surrogaat.
f.
—, —en = verzwaring,
erfc4tue'rung,
Cftfairteil, nt. = onderdeel, fitting.
't moeilijker worden, vererging.
(ftfai)'trupPett, $f. = reserve.
erfanvin'betn, fcbtv. (b.) = door zwendelarij
krijgen, door afzetterij bijeenkrijgen.
qjrfatrtvatit, iv- tusschentijdsche verkiezing.
Wattle-It ft. (f.) = verzuipen.
bereiken, komen tot;
erfitivin'oett, ft. (b.)
(ba gfarm icb nidjt) e. opbrengen, betalen.
erfiitefen, fcbtu. (1.) = verzuipen, in 't water
gooien.
erfclittiinglir4 = to bereiken, bereikbaar, op
't verdrinken.
te brengen.
erficiu'fung, to. —
erfttai diern, fcbro. (b.) = met kleinhandel crielyn, ft. (b.) = [zien, gewaar worden];
verdienen.
zien, besluiten; kiezen, uitkiezen; atO Z5'brettl
scheppen;
crittaffen, ft. (1).)
fcbtn.
Qiriefe erfebe idj = zie ik, maak ik op; [ficb
verschatTen].
eined Zorteil.?, zijn voordeel in iets zien].
— = schepper.
erfcVnen, IOW. (1.) &W. = hevig verlangen,
(ftfitarfer, in.
smachten naar.
(ftfdia irfunq, = ('t) scheppen, schepping.
erfri)artett, fd5iv. u. ft. (f.) = klinken, weer- [crferfen = verzot].
klinken.
crfetrinn = herstelbaar, te vergoeden.
erfrficant, fcbru. (b.) = aanschouwen, gewaar erfets vit, fcf)it). (Ii.) = vervangen, vergoeden;
worden, zien.
herstellen; einem ettn. e. = iem. schadeloos
eridiertten, ft. (f.) = verschijnen; schijnen te
stellen voor; restitueeren.
zijn ; bor Wericbt e. = voorkomen, voor 't gerecht erfet'3unci,
— = vervanging, vergoeding,
verschijnen, komen; bie c tunbe erfcbeint =
herstel.
verschijnt, breekt aan; (bon l8udjern) ver- erfilttlic0 =-- duidelijk te zien, blijkbaar;
schijnen, uitkomen.
barau,?, ift e. = hieruit blijkt.
—, —en = verschijning; erfitt'Ren, ft. (lj.) = met zingen verdienen.
erfc4eVituno,
(dronm)gezicht; aanblik; verschijnsel;
erfin'nen, ft. (b.) = verzinnen, uitdenken,
bedenken, verdichten.
Wifti = Driekoningefeest; bur
fontnien
treten = zich openbaren, zich Critnnlicij = uit te denken, te bedenken.
ob. in bie
vertoonen, zichtbaar worden; Sur
brengen = erfit'vit, ft. (lj.) = door verjaring verkrijgen;
doen verschijnen.
ein 3eugn0 e. = een getuigschrift verkrijgen
door een zekeren tijd in een klasse door te
erfriiie'fiett, ft. (1).) = doodschieten; fir') e.
zich doodschieten, zich voor den kop schieten.
brengen; [zitten blijven; er f ei f en
verzot].
(acquisitieve) verjaring.
erfclOn'bett, ft. (1.) - afwoekeren, door afzet- (Itfirming,
terij verkrijgen.
bespieden, beloeren,
fcbtu. (ti.)
slapend verkrijgen.
afloeren, bespeuren, ontdekken.
crirbtiffen, ft. (b.)
uitsparen, uitzuinigen,
crid)taffett, fcbtu. (1).) = verslappen, ver- erfPa'ren,
(lj.)
zwakken, slap of zwak maken; e., (f.) =
besparen.
—fe = het bespaarde
verslappen, verzwakken, vervallen, slap of I. (frfpar'nW,
zwak worden.
(geld), spaarpenning.
en = verslapping, II. erfParlitS,
—, --fe = besparing, be—,
rfrlittiffung,
verzwakking, verval.
spaarde.
crfcificegen, ft. (t.) - doodslaan, dooden, ver- th1Pa'ruttg,
—, —en = besparing.
slaan.
erfpriejmn,ft.(f.).-- voortspruiten, ontspruiten;
[bevorderlijk zijn (nit Zatd.
erfittei'dyn, ft. (lj.) = ter sluik pakken,
steelsgewijze krijgen, besluipen, verschalken. erfpriefilic0 = bevorderlijk, nuttig, oorbaar.
thfehfciAttnq, tu. --, —en = verschalking, I. erft = eerst; f iird erfte = ten eerste; voor't ter sluik verkrijgen, listige verwerving.
eerst; 5unt erften = ten eerste; am erften =
ontsluiten, openen;
het eerst, (op) den eersten (bee VonatO ; Aum
crfrWie ffmt, ft. (f).)
afleiden; c. = zich ontsluiten, ontluiken.
erftenmal ob. mum erften Male = voor 't eerst;
ber &fte in ber klaffe = de eerste; ber erftbefte
erfrtijOlett, fcbtu. (b.) = [uit- of leegscheppen];
(feine arlifte, Oebulb, nittel)uitputten;(einen)
ob. ber erfte befte ob. ber erfte ber befte = de
uitputten, afmaken; (Venfcben) door en door
eerste de beste; bie t .rfteit iverben bie 2etten
fein = de eersten zullen de laatsten zijn.
leeren kennen; einen s&gettftanb erfcbiipfenb
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erft = eerst, vooraf, pas; eben e. = pas,
net; jet e. recbt! = nu juist! Ware fdj nun
e. ba ! = was ik er maar alvast!
eritan'ben, wart. bon er rtebett.
errtarlen, fcbtu. (f ) = versterken, sterk
worden, opsterken, opbloeien.
errtar'ren, rcbin. (r.) = verstijven, stolen.
verstijfd, versteend, verstomd.
erftarrt'
%ritafrunn, — verstijving, verstomming.
errtatf ien, fcbtv. (b.) = (91u4iaben, 9.1uMagen)
teruggeven, vergoeden; (etne eobttat) vergelden; [geven, (Tart) brengen, betuigen];
Ziericbt e. = verslaggeven, verslag uitbrengen,
— en = teruggave, y ergoeerftaftung,
din g,restitutie, het uit bren gen (van een verslag).
I. erftetullert, fcbru. (ti.) = verbazen, verwonderen; e., (1.), zich verbazen,
verbaasd of verwonderd zijn of staan.
II. erftau'nett, T. = verbazing, verwondaring;
In g . feten = verbazen, verbaasd doen staan;
in ti. geraten = verbaasd zijn.
erftau'nenftert,

errtaunfiltb =

verbazingwekkend, verbazend, verwonderlijk.

erfteItett, ft. (tj.) = doodsteken.
erfte'0(e)tt, unr. (tj.) = koopen (namentficb bei
einen %-errteigerung); C., (f.) = (bon ben Toter)
verrijzen, opstaan; [doorstaan].
uttg, Yu. — = opstanding, verrijzenis.
erfteigliar = beklimbaar, bestijgbaar, to beklimmen.
erftergen, ft. (n.) = beklimmen, bestijgen,
geraken tot, opstijgen tot.
erftergunq, to. = bestijging, beklimming.
erftet'ien (fcbbleia. u.filbb.), fcbhi. (b.) = maken,
samenstellen, vervaardigen.
ten eerste, eerstens.
eriftemS
erfter'ben, ft. (f.) besterven; wegsterven,
wegkwijnen, afsterven; [sterven, den dood
vinden]; fcb erfterbe in tieffter Zemut = ik
blijf tot in den dood uw onderdanige...
erilere (ben, bie, bad) = de eerste; e r ft erer =
de eerste, gene, eerstgenoemde.
erfroeboren = eerstgeboren.
= eerstgeboorte.
geOurt,
%rfrgeburOre*, f. = eerstgeboorterecht.
eerstgenoemd,
erfrgettleibet, erirgenetnnt
bovenvermeld, voorschrèven.
erfticlen, rcbto. (tj.) = doen stikken, smoren,
verstikken; c., (f.) = stikken, smoren, aum
grftiden beir3 = snikheet, om te stikken.
verstikking.
%riticluno,
—, —en
erfilirt) = ten eerste, eerstens.
erfflittq f m. -(eA —e = eersteling.
erff tintOberfurk m. eerste poging, eerste
proef.
erftWpeitt, itttt). (tj.) = bijelkaar zoeken,
bijelkaar scharrelen.
erftrellett, fcbiu. (tj.) ijverig staan naar,
streven naar, najagen, door ijverig streven
verkrijgen.
erftreeten, fcbro. (ti.) = uitstrekken, [strekken,
uitsteken, rekken]; zich uitstrekken,
reiken.
uitstrekking, uitge—
%rftrecluttn,
strektheid.
erftreilett, ft. (tj.) = door strijd winnen, (ben
Sieg) behalen; (rein Olecbt) verkrijgen door
een proces,
errtunlen: ba& ift e. unb ertogen = dat is een
gemeene leugen.
erftfir'uten,fdpv. (b.) = stormenderhand nemen.
-, —en = (inneming door)
erftiirlitun ft,
Ebestorming.

%rtviibnung.

= hoofdverpleegster.
erfriniirteritt,
I. erfit'Men, fcbib. (tj.) = verzoeken, een billijk
verzoek doen.
verzoek.
II. errus iten, r.
(tj.) = met dansen verkrijgen.
ertan'Aett,
ertaWpert, fcbhi. (1.) = betrappen, snappen;
auf bent Zfebrtabt, auf frirrber Tat e.
op
diefstal, op heeter daad betrappen.
erteilen, fcbin. (b.) = (Oefcbeib, einen Oefebt,
einen Rat, bfe grfaubnig , Unterricbt) geven;
(Zecbarge) verleenen; ($arre)uitreiken; (einen
nrebitbrief) afgeven.
erta itten, fcb to. (b. u. 1.) = klinken, weerklin ken.
ertalett, fci-n. (b.) = (bie Oegierben) dooden,
beteugelen, verstikken.
= flooding.
ertii s tung,
ertran', m. —(e)&, trage = opbrengst, bedrag; refiner g. = zuivere of netto opbrengst;
opbrengen, opleveren.
e. geven
verdragen, dulden, uitertra'nen, ft. (tj.)
houden; [opbrengen].
ertraffild) verdraaglijk, draaglijk, te dulden,
nit te houden.
—1e4, —le = grtrag].
[ertrag'iti,
ertranireitt = veel opbrengend, voordeelig,
winstgevend, productief.
ertretOlithig = winstgevend, vruchtbaar, veel
opbrengend, productief.
= productiviteit, renertra01
tabiliteit.
=
directe
belasting.
ertraOjteuer,
ertriiitlett, rcbtb.(b.)=verdrinken, in 't water
werpen of gooien.
ertran'uten, fct tn. (b.) = droomen, zich verbeelden.
[ertre'ten, ft. (b.) = vertreden, vertrappen].
ertrinlen, icbb). (1.) = verdrinken.
(n.) = afdwingen.
ertrot'Aelt, f,t
ertrunlen = verdronken (ook van land).
eriiterigen, rcbto. (b.) = overleggen, overhouden, oververdienen, op zijde leggen,
besparen; Jett erilbrigt (min) nocb au fagen =
nu blijft mij nog over (rest mij nog) to zeggen.
—, —en = besparing, het
erftbirigung,
overgelegde.
tb. — = eruditie, geleerdheid.
—, —en = eruptie, uitbarsting.
eruPtion',
—n = kleine wikke.
I. ertna'dien, fcbtb. (1.) = wakker worden, ontwaken; ben Tag eribarbt = breekt aan.
II. ertuct r iten,
= het ontwaken.
I. erivarirren, ft. (1.) opgrocien, zijn vollen
wasdom bereiken; barca0 e. einem Sctftnierigfeiten, Roften, Qorteite = voortvloeien, voortkomen, ontstaan.
volwassen, huwbaar; ein etII. erlvaOren
een volwassen mensch.
tuncbfetter
ertudgen, ft. (tj.) overwégen, nagaan,
overleggen, in aanmerking nemen; afte?.,hiobt
erivogen = alles wel bescheuwd.
erlua'nung, —, —en = overweging, overlegging; in g . feiner Zienfte=uit aanmerking
van zijn diensten; in g . bat .. overwegende,
dat; in g . aieben = in aanmerking nemen
ertudirtext, rcbtr_ (tj.)
kiezen, verkiezen.
—, —en = keus, keuze;
ertuablung,
verkiezing.
ertAiiiWitett, fcbru. (ti.) [mit Ols en.] = vermelden,
melding of gewag maken van, noemen.
eriviibtetermar;en = zooals gemeld (is).
—, —en = melding, verrtviitrituitg,
melding, gewag; einer Cade g . tun iets
vermelden, melding of gewag van iets maken.

ertuajren.
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[eritut4'rett, ftbiv. (b.) = waar maken, bewaarheiden].

crivar'mett, fcbiv. (f.) = warm worden.
eriviienten, fcbiv. (b.) = verwarmen, warm
maken, warmen; (ook: einen fiir eine Sacbe)
warm maken.
erltiarIttutta, iv. — = verwarming, 't warm
worden.
ertudentutta,
= verwarming.
ertharlett, fc4W. (b.) = verwachten, afwachten ;
bad tdf t ficb bon ibm e.
dat is van hem te
verw.
eritiarlung, iv. —, —en = verwachting;
in direr Kntivort = in afwachting van uw
antwoord.
ertuarluttg4tiorf = vol verwachting, hoopvol,
ongeduldig.
eriv Wren, fcbth. (1.)
wekken, wakker
maken; (aurcbt,
Wraivobn,
fer)
(op)wekken; [doen gebeuren, voltrekken, verwekken, doen geboren worden].
erfuecluttq, iv. —, —en = het wekken, opwekking.
erly eirren fidj, fcbtv. (fj.) [zich teweer
:stellen, zich verweren, zich verdedigen]; icb
fans mice bed Zerbacbt0 nicbt e. = ik kan de
verdenking niet van mij afzetten; fieb ber
Zrhnen e. = zijn tranen bedwingen, weerhouden; icb faun midi Feiner 23efucbe faum e. =
ik kan hem moeilijk verhinderen (beletten),
mij to bezoeken.
ertuciarbar = to weeken, week to maken;
to treffen, aandoenlijk, te vermurwen.
weeken, week maken,
critic-V(4m, fcbiv. (b.)
roeren, aandoen, verteederen, vermurwen;
C., (1.) = week worden, geroerd worden, zich
verteederen.
erinei fttuttqf iv. —, —en = verweeking, verteedering.
m. —0, —e = bewijs, blijk, proef.
critierf en, ft. (t.) volledig bewijzen;
(alobltaten, Zienfte, Mire) bewijzen, betoonen,
betuigen; ficb banfbar e. = zich dankbaar
betoonen; ficb eitt ob. einen reunb) e. =
bewijzen to zijn, blijken; unite tt,offnung fiat
ficb alb eitet etiviefen = onze hoop bleek ijdel
to zijn.
bewijsbaar, blijkbaar.
crip aSs fic4
bewijs; betuiging.
ertneijuita, to. —, —en
ertnertern, fdjiv. (b.) verwijden, wijder
maken; (f eine EtRacbt, kenntniffe, ein Oefcbaft,
fein Meicb) uitbreiden; (bie @renaen)uitzetter.
%riveliteruttg, iv. —, —en verwijding;
uitzetting, vergrooting, uitbreiding, vermeerdering.
—e = bedrijf, handwerk;
m.
verdienste, opbrengst, profijt.
erWer'ben, ft. (b.) = verwerven, verdienen,
winnen.
eriver'ber, m. = verkrijger, winnaar.
%rivertfficifb m. = nijverheid.
ijverig, nijver.
ertucrblant
— = ijver, werkzaamheid.
eriverblantreit,
in staat zijn brood to
.TftierWfiityig
verdienen.
— = geschiktheid om
ertuer44'fa1yigreit,
_zijn brood to verdienen.
ertueriWnenofb in. = vakgenoot.
ertuerWieben, f. = handel en verkeer.
eriverWitt-ittel, T. = middel van bestaan.
erivertYqueite, iv. = bron van bestaan, van
verdienste.
ertverWtriefi, in. = handelsgeest, winzucht.

eritlerWunfabig = niet in staat zijn brood
te verdienen.

= tak van nijverheid.
erfverbtveig,
verwerving, het ver%thierlitutg, to. —
werven, aanwinst.

erforbern, fcbiv. (lj.) = (ebut0 mit Nifem,
lithe mit (llegenfiefie) vergelden; (einen Ort113,
einen OefucW beantwoorden; antwoorden, hernemen.
%ritiVberuitg, —, —en vergelding, beantwoording; in l.. r's'bre& Orief0 ob. auf Nutt
Orief = in antwoord op uw brief.
zooals bewezen of geerttlieleiterntafien
bleken is.
erittir frett, fcbiv. (lj.) = uitwerken, bewerken,
verkrijgen, gedaan krijgen; einein etm. e. =
voor iem. iets gedaan krijgen; iem. iets bezorgen, verschaffen.
ertuirt'frbaften, fcbin. (b.) = oversparen; uitzuinigen.
erluVfMen, fcbtv. (t.) = betrappen, snappen,
pakken.
fertuiitt'fitett, fcbiv. (b.) = wenschen, hopen].
gewenscht, aangenaam; welkom,
gelegen.
criviiffeht, fcbtv. (b.)= met dobbelen verdienen.
eritiiiegett, fdiiv. (ti.) = worgen, verworgen,
smoren, vermoorden.
ertuiir'oung, iv. —, —en = worging, verworging, moord.
erysipelas, roos (een
—
erinvocho,
huidontsteking).
ert)tbrii'ifite Meer = RooCte zee.
er3, f.—e = erts, geel koper, klokspijs,
[brons.
= ertsader.
erA'nber,
vertelbaar, te vertellen.
er3ithrbar
vertellen, verhalen.
eraii154eit, Tobin. (b.)
er3ii4lenftert = waard verteld to worden.,,,
— = verteller, verhaler.`,
m.
en = vertelling, vertelsel,
erA iitriung,
verhaal, sprookje.
erAaWfuttOtheife = verhalenderwijs.
%ra'antt, f. = keurvorstelijk rijksambt.
er3f arbeit, Vv. = brons-, metaalarbeid.
= soort erts of brons.
er3'art,
brons-, erts-, metaalachtig.
era'artia
= aartsbedrieger.
%r,Vbetriiaer,
er3'bith, f. = bronzen beeld.
m.
=aartsbisschop,
metropolitaan.
eri'bifttof,
er311144Offir4 = aartsbisschoppelijk.

er310-14tutn, 1.; 4iiijettric4t, m.; zbettant,
aartsjlbisdom; -booswicht;
in.; =bleb', tn.
-diaken (of -deken); -diet
= metaalgroep, klomp erts.
erOriife,
erOutttnti = aartsdom.
aartsdomoor.
.1c3fbuntin'ivpf, m.
Mellen, fit m. (b.) = ((ilnabe, Ounft) betoonen; (einen Zienft, eine lotjttat) bewijzen;
(Mire) aandoen. bewijzen ;
e. = zich toonen,
zich doen kei nen (als).
erael'auttn, iv. —, —en = bewijs, betuiging.
er'ien, fcbiv. MO= iem. met et aanspreken.
er'3c11 = bronzen, metalen = ebern.
aartsengel.
er3iettnei, m.
(fj.) = verwekken, voortbrener3eu'nen,
gen, doen geboren worden, in 't leven roepen.
— = voortbrenger, proeraeu' R er, m.
ducent.
er,seurent#, j. = voortbrengsel, product, fabrikaat.
= verwekking, voortbrenging,
eri eu'auttg,
voortplanting; productie, aanmaak.
bronskleur.
erOarbe,

er3farbig.
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eri'farbiq = bronskleurig.
erAlatti' = aartslui.
erVfaulemer, m. ; :feint ' , in.; =fie'nei,
m. = aartslluiaard; -vijand; -vlegel.
erViirberung, tn. = mijnexploitatie.
er3s gartg, m. = metaalader.
er3'gau'ner, In. = aartsschelm, -schurk.
ra'gebirge, 1. = Ertsgebergte.
m. = aartsgierigaard.
brons- of metaalgieter.
r3'giefgr, m.
erOliefgrei, tn. = bronsgieterij.
= ertsgraver, mijnwerker.
er3'griitier,
er3'gro'biatt, m. = aartsvlegel, aartslomperd.
ertsgroeve.
er3'grube, tn.
erOatbe, tn. = groep ertsgesteente van
weinig waarde.
ertshoudend.
er3'Imitig
mijndëpOt.
ereitictiO,
er3'beraog, nt. = aartshertog.
er3ljerpnin, tn. = aartshertogin.
er31 her3oglici) = aartshertogelijk.
eraljerpatunt, = aartshertogdom.
er3'beitorrier, m. = aartshuichelaar.
er0iitte, tn. = metaalsmelterij, -gieterij.
erges ben, ft. (b.) = [voorttrekken; opkweeken,
grootbrengen]; opvoeden.
%nie'ber, nt. = opvoeder, paedagoog, onderwijzer, goeverneur.
opvoedkundig.
- = opvoeding, beschaving,
er3ie'uttn,
vorming.
= inrichting voor
er3telitturOattjtaft,
opvoeding en onderwijs.
er3teljunnMart, W.; :fact T.; ,ntettiobe,
tn. = opvoedings II wijze; -wetenschap; -methode.
0,, riielitingMuttbe, tv. = op voedkunde, paedagogie.
enie'buttOtoefeit, = onderwijs en opvoeding.
er3iesielt, 1cWn. (b.) = [treffen, rakers; voortbrengen]; op 't oog hebben, doelen op; bereiken; (bobe Vreife) maken, bedingen;
(orteite) behalen; (Nefuttate) verkrijgen.
er3iftertt, fcbtn. (i . ) = sidderen, trillen, beven.
eqilfiintincrer, m.; = aarts11kamerheer; -kanselier.
thilaftert, IIT. = ertskist.
er3' II few, m.; =fttait'fer (ob.
=fttiefer), nt. = aarts ketter ; -ketterij ; -vrek
(of -schrok).

Offabron.
tn.= aarts schelm; -schenker; -vleier; -schurk;
-kletser; -zwelger (of -brasser).

er3sCpeife, tn. = klokspijs, brons.
nt.
ervnticiter, nt.;

aartsli-

speler; -spitsboef.

orrftauti, tn. = ertsstof.
erVtift, 1. = aartsbisdom, aartssticht.
erA'ftufe, tv. = ertslaag.
= diepte van de mijn.
.r3'teufe,
er3itrog, m. = ertskuip.
= droppelvormig zilvererts.
er3lropfeit,
rA'tritc0fefg, In. = aartsvoorsnijder.
er3iir'nett, fcbtn. (b.) = vertoornen, boosmaken,
vergrammen; fidj e. = zich vertoornen, boos
worden.

er-Oater, m. = aartsvader.
er3liiitertici) = aartsvaderlijk.
eroerfithieniber, tn. = aartsverkwister.
= ertsschaal.
ers'ivage,
= ertswand.
er3 i tuanb,
In. = het wasschen van het erts;
waschplaats.
bronswerk.
eriluert, 1.
erilueclen, 1$:bin. (b.) bereiken = er6fe ten.
erOuittbsbentet, tu.=aartsblaaskaak, -wind-

erguin'cleit, ft. (b.) = (af)dwingen, afpersen.
ergouns gen = gedwongen, gemaakt, geaffecteerd.
aartswoekeraar.
thllutedyrer,
era'Aau'berer, nt. = aartstoovenaar.

gibt = er is, er zijn; War
Jrnt. = het ;
eitunat
beran=-er was eens; be ittleicbt
daar komt iets aansluipen; e beuft ber
tttrm = de storm loeit.
Es,
- = es (muz.).
-e = akker, dorpsweide.
efm, m. u. 1.
- = eschatologie, leer van
er4atotonie',
de laatste dingen.
esch, esscheboom.
eifroe, tn.
-n
= saffloers, soort kobaltkaik.
eld)ett = esschen, esschehouten.
ejMettipt4, = esschehout.
etiragoni, nt. = dragon.
- = ezel; druiprek; ber
elei, tn.
iabt = balkt; bom Verb auf ben locomen =
aan lager wal komen; ben Cad feblagen unb
meinen = steken onder water geven;
ben
ein
fcbimpft ben anbern 2angobr = de pot
verwijt den ketel, dat hij zwart is; ben
erriforb, m.;
nt.; =runbe,
:Nit: Mu Wrabe tauten = met de beenen onder de
m. = ertslimand; -bak; -kunde (of
tafel heen en weer sehommelen; her
fiibrt
mineralogie); -kundige (mineraloog).
beratO
zijn hear begint grijs to worden;
nt.;
einem
bobren = iem. bespotten.
m.;
=marteljall, tit.; =munbtr4etti, 4tarr', efeler, tn. -, -en = domheid, ezelachtigheid,
ut. = aarts II fat (of -laf bek) ; -leugenaar; -lumstommiteit.
mel; -maarschalk; -schenker; -gek.
ejeffiiitett, 1. = ezelsveulen.
= smeltoven.
e'felfirou = ezelgrijs, grauw.
Cft3'ofett,
ejeibaft = ezelachtig.
era'pofter, nt. = ertsstamper.
-, -nen = ezelin.
e'fellit,
=priefter,
=PraWier,
er3'I1Po'rber,
:priefterlic#; =prior, = aartslipocher; efeitt, fcbtn. (b.) = blokken, vossen, sjouwen;
zich als een ezel gedragen.
-praler (of -snoever);- priester; -priesterlijk;
-prior.
eleWlitiriicre, tn.; : 4aut, tn.; =ropf, nt. =
ezelslibrug; -vel; -kop.
%ri'Probe, tn. = ertsproef.
= wegdistel.
eifc0biftet,
er3'reir0 = ertsrijk.
= ezelinnemelk.
Jttallineifter, e'feOtttifit,
eq'ilfatefer, m. ;
tn. = aartslzuiper, -schalk (of -guit); -schat- eifeWoi-jr, f.
ezelsoor, vouw (in een boek);
meester.
.. en = (ook:) aronskelk.
= metaalschuim.
ezelsrug, bong in een
er3lAaunt,
ettetkiirtelt, tn.
gewelf.
erOrbeibett, = 't schiften van 't erts.
erOdyiber, tn. = ertsschifter.
ejeftreiber, tn. = ezeldrijver.
%r3'llf elm', in.; :Crbeni,
= eskader.
Jrbuteirifier, eiMa'ber,
-,
m.;
=le, in.; :feWniit'aer, 111.; :f djtvel' ger, %4fabron', Iv. -, -en = eskadron.

2O

Onatabe.
fala'be, to. —,
met ladders).

= escalade (bestorming

enautotie'ren, itto. (b.) = escamoteeren,
wegtooveren, -goochelen.

—,
tar'pe,
= escarpe.
,e'fittto, in. —4, ---4 = Eskimo.
,esnoutlYte, efottr, nt. —4 = esconto, disconto, korting,

enoutOtte'ren, enontte'rett, fcbto. (b.) =

dekking.

Ofortie'reit, fcbto. (b.) = escorteeren.
furiati, f. —(e)& = Escuriaal (koninkl. slot
en klooster bij Madrid).

ttteratlia, to. = Esmeralda.
— = esotericus, ingewijde.
efote'rifer, nt.
efute'rifit = esoterisch, mistiek, geheim.
—n
=
ratelpopulier,
esp(eboom).
erPe, to.
erPen = espen.
eflienilbaum, in.; Matt, f.; 4)013, f.;
=. espellboom; -Wad; -hout; -loof; er aittert
hie t itienfaub = hij beeft als een espeblad.

efOtatta'be, in. —n = esplanade, vlakte,
wandelplein.

effor (spr.: essee),

—4,

nt. —n, —n = Estlander.

eftthrtattb, f. = Estland.
— = Estlander.
eitthitattber, m.
eft(b)filitbifcb, eftan'ttift# = Estlandsch.
elttier, to. = Ester.
—n = estrade, verhooging,
eftra'be,
optred.

effricti, nt. —(e)4, —e = steenen vloer, estrik;
(febtoeia.) zolder, ook zoldering.
(tj.) = etablisseeren, vestigen, oprichten.
etabliffemettr (spr.:
1. —4, —4 =
etablissement, inrichting, vestiging.
—n = etage,
eta'ne (spr.: etaazje), to.
verdteping,
—n = etagere.
etage're (spr.: etazOre), to.
—n = etap(p)e, rustplaats,
etatepe, tu.
dagmarsch, afdeeling.
= heirweg.
eta4r0enftrafg,
etapinniveife = bij gedeelten.
eta (spr.: eta), tn. —4, —4 = begrooting,
budget; ben aufftaten de begrooting
opmaken.
etatifie'ren, fcbto. (b.) = op de begrooting
brengen.
etatOrittlifgg = volgens de begrooting.
etc. = et cetera.
wow, to. — = ethica, zedeleer.
elbifet) = ethisch, zedelijk.
%ttmograptr, m. —en, —en = ethnograaf,
volksbeschrij ver.
ettptogra/Aie', tn. — = ethnografie.
etOttogralgilfd) = ethnografisch.
etbitnion', in. —en, —en = ethnoloog, volkekundige.
— = ethnologic, volkekunde.
etiptotogie',
ettlltoto'gtfit = ethnologisch.
= etiket.
etifetts, f.
—n = etiket; etikette.
ettietle, to,
etifettie'ren, fcbto. (b.) = etiketteeren.
an* = ettelijke, eenige; e. breitig = goed
dertig; e. fagen = sommigen zeggen ; ett i dj e 4
= iets, een deel.
[ertittental = soms, somtijds, dikwijls.]
%t'utat, f. —(e)4, —e = (scheepst.) etmaal.
= Etruria.
etrIt'riett, f.
etriWier, nt. —4, — = ktrusker.
Etsch,
Adige.
—
=
etrco,
— = heining, schutting, af[erter, m.
sluiting].
etii'be, to.
—n = etude, studie.
eta (spr.: eetw te'), f. —4,
= etui, doosje,
koker.
ertua u. = misschien, mogelijk, ongeveer, zoowat, bijvoorbeeld, om maar jets to
noemen, gesteld; glauben Ste nidjt e. = geloof maar niet; bu berreifeft e. = stel je voor
of gesteld, je gaat op rein.
[ ettuan'(e) = e t to a].
etlualg [ob. etiva'nigj = mogelijk, eventueel.
etly a4 = sat, iets, een beetje; een weinig;
e. lPetb = wat geld; e. Rene& = jets nieuws;
e. anbera = lets of wat antlers; ba4 ift bod)
e. = dat is altijd nog lets; ein getoiffe4 e. =
een zeker lets; jeneo e. = dat zeker lets;
tole nut etio. = als iets.
[ettuel'efje = etticl)e].
ettpitotog', m. —en, —en = etymoloog, woordgronder.

etablie'ren,

esconteeren, disconteeren.

eMoriat', zie 4furiat.
,efor'te, to. —, —n = escorte, geleide, be-

= essai, ver-

handeling, vertoog.

efrbar = eetbaar.
—n = vuurhaard, smidse,
I. erfe, tv.
schoorsteen.
fein = in zijn element,
II. erfe, f.: in feinem
in zijn knolletuin zijn.
1. Olen, ft. (b.) (bu iffeft u. if3t, er if3t; ; ate;
if3 ! gegeffen) = eten; au 9tittag, au VThenb e. =
't middagmaal, 't avondeten gebruiken; au4=
tuiirt4 e. = buitenshuis eten.
= eten, maaltijd, maal, spijs;
erfett, 1.
eintaben = uitnoodigen om te komen
aum
eten.
erfettfeger, :febrer, m. = schoorsteenveger.
erfendAeit, = etenstijd, tijd om te eten.
effentiat', e ,entiert' = essentieel, in 't wezen
van de zaak (gegrond), voornaam, hoofdzakelijk.
—, —en = essentie, het wezen
effemi,
van lets; aftreksel, extract, geest.
— = eter; ein itarfer
=
Vrfer, m.
iem. die flink kan eten, een goed eter.
eraelage, f. = feestmaal.
erfig, m. —e = azijn; su tverben =
zuur worden, verzuren; verongelukken, in
't water vallen.
= azijnaaltje.
'ef'figiitcbett,
efligartig = azijnachtig.
erfigiittjer, m. = azijnether.
effigbaum, nt. = azijnboom.
efligOraten, tn. = zuurgebraden vleesch.
ef'figlitirauer, nt., :brauerel, tn.; :brine, to.;
to.; to., :geift, m. = azijrqmaker; -makerij; -saus; -fabriek; -flesch; -geest
Vf'figgurfe, to. = augurkje (in azijn).
m., fruf3,
erfiglItianbel, rn.;
:mutter, to. = azijn ll handel; -koopman; -kruik;
-moor.
= provincieroos.
erflgrofe,
effigfauer = azijnzuur.
— = azijnzuur.
Vrfigfaure,

:fad,
m ; :tuft,
€fi'lliorb, In.;
m.; tn.; :Waren, q31.; =dimmer, f. =

eetilmand (of ménagere); -lepel; -lust; -zaal;
-tafel ; -waren ; -kamer.

%Wftuttbe, to. = etensuur.
—n = estakade, paalwerk.
ttftaia'be,
VAN GELDEREN,

etninotogifieren.

Duitsch Woordenboek. I.

—n = etymologie.
et/pm:41411e', to.
ettynoto'gtfrft = etymologisch.
ettpuologifte'ren, Ittt). (tj.) = etymologizeeren.
144

%ttimon.
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210

.. ma = etymon, wortel-,
stamwoord.
m.
=
Attilla.
eract,
eubto'tlf, tb. —, —en = eubiotiek, gezondheidsleer.
cuM = u of jullie; (aan of voor) u of jullie.
eurOartftie', to. — = eucharistie, dankzegging, het Heilige Avondmaal.
— = eudaemonie, gelukRttbautonie,
zaligheid.
eu'er (eu(e)re, euer) = uw, jullie, van u, van
jullie; e. after greunb = u(w) aller vriend.
%Daimon, f.

eu'ertOtaben, eu'ertIvegen, um euterttuitten
= uwentwege, om uwentwille.
Eugenius.
Mugeltie, Vv. — = Eugenie, Eugenia.
ettlalta, eutalle, tn. = Eulalia.
ettle, Yu. —n = uil, kerkuil; raagbol; er
ift e. unter ben nraben = hij wordt door
iedereen voor den gek gehouden, bespot;
eulen nacb Wtben tragen = uilen naar Athene
brengen of water naar de zee dragen: overbodig werk doen; eine e. fangen = den wind
voorin krijgen (eig.).
eus tenfbieget, m. = Uilespiegel, schalk,
grappemaker.
eufettWiegetei', iv. —, —en = grappemakerij, guitestreek.
euntettrben, $1. = Eumeniden, Erinnyen,
Furien.
eunudr, tn. —en, —en = eunuch, gesnedene,
opzichter in den harem.
.. men = eufemisme,
etagientirmu4, nt.
verzachtende uitdrukking.
eupbentrftifc0 = eufemistisch, verzachtend,
verschoonend.
eu0bonter, iv. — = eufonie, welluidendheid.
eulgio'ntiA = eufonisch, welluidend.
ett'Ofirat, m. —4 = Eufraat.
eu'rerfeit6 = van uw kant.
eu're4gleidien = uwsgelijke.

%ugen', m.

eu'retbatben, eu'retivegen, um eu'rettoiffen
= uwentwege, om uwentwille.
eu'rige (ber, bie, ba4) = de, het uwe; ba4
eurige = het uwe; bie eurigen = de uwen.
euvo'ba, f. —4 = Europa.
— = Europeaan.
eurobii'er, nt.
= Europeesch.
eufta'clittifie %afire = Buis van Eustachius.
— = uier.
eu'ter, f.
eu'tern, fcbin. (b) = melk geven.
euter'pe, tv. = Euterpe (muze v. d. toonkunst).
ev. = eventualiter, zie dit woord.
e'ba, to. — = Eva. %b'tften, — = Eefje.
ebatuation', —, —en = evacuatie, ontruiming.
ebafute'ren, fcbtb. (b.) = evacueeren, ledigen,
leegen, uitruimen, luchtledig maken.
ebattgeliftb =-- evangelisch, protestantsch.
ebangelliT, m. —en, —en = Evangelist.
ebattge'llunt, 1. —4, .. lien = evangelie; ba4
Eatattblii = het Evangelie van Mattheils.
ebartott', In. —, —en = evasie, uitvlucht,
ontwijking.
Eveline.
—, —en = eventualiteit,
ebentualititt',
gebeurlijkheid.
ebentualtter = eventueel, als 't geval zich
voordoet, naar omstandigheden.
ebentueil' = eventueel, mogelijk.
e'ber, zie (m e r.
ebibent' = evident, blijkbaar.

ebiben3', Vb. —, —en = evidentie, blijkbaarheid, duidelijke zekerheid.

e'boe! = evoe ! (jubelkreet bij 't Bacchusfeest).
ebotutiote, tr. —, —en = evolutie, ontwikkeling(sgang).

ebbrba! = evviva! lang zal hij (zullen zij)
leven.
tc ll). ob. (tur. (= tuer, lure) = Uwe; eru.
Ttaieftiit = Uwe Majesteit.
m. —4, — = open schip met den mast.
elvig = eeuwig; ber eibige tube = de wandelende Jood; auf e. = voor eeuwig; e4 ift e.
fcbabe = 't is eeuwig (of verschrikkelijk)
jammer.
—, —en = eeuwigheid; in cue
el tnigfeit,
e. = bon e. au = in alle eeuwigheid,
eeuwig en altijd; ba4 tut er in e. nicbt = in
der eeuwigheid niet.
eluin1ic0 = eeuwig.
!gait' = exakt, nauwkeurig.
exaktheid, nauwkeurigaffbeit, tn. —
heid.
—, —en = exaltatie, overegaitation',
spanning.
egattiert' = geexalteerd, overspannen.
.. mina = examen; ein e.
examen,
madjen, befteben = een examen doen; ein e.
abnebmen = examen houden, examineeren;
burcb ba4 e. fommen = slagen; beim e.
burcbfaaen = druipen, afgewezen worden.
=fume,
exalnettllarbeit, tn.; :aufgabe,
= examenhiwerk; -opgaaf; -vraag.
egantinanb', m. —en, —en = examinandus,
kandidaat.
lgamina'tor, nt. —4, .. to'ren = examinator.
egantinte'ren, fcbiu. (b.) = examineeren.
egatafientl, f. —(e)4 —e = exantheem, uitslag.
egardr, m. —en, —en = exarch, stadhouder.
egarMar, f. —(e)4, —e gebied van een
exarch, exarchaat.

excelien3', egeeffie'ren, egeetttricitett ic.,
zie e f a . .
excl. = exclusive: met uitsluiting van.
—n = exegese, (bijbel)verexegefe, iv.
klaring.

egeger, m. —en, —en = exegeet, bijbelverklaarder.

execie'tifit = exegetisch.
egefutte'ren, itt iv. (b.) = executeeren, uitvoeren.
—, —en = executie, uitvoering, voltrekking, beslaglegging, arrest.
egefutib' = executief, uitvoerend.
= uitegefuti'be ob. egerutitygetvalt,
voerende macht.
to'ren = executeur, deuregefulor, m.
waarder.
egefuto'riftb = executorisch, gerechtelijk.
egent'bel, — — = exempel, voorbeeld;
rekensom; an einem ein e. ftatuieren = een
voorbeeld stellen.
exembtar', f. — (e)4, — e = exemplaar, afdruk.
egentPlairifcf) = exemplarisch, voorbeeldig.
egectualur, f. = exequatur, toestemming, erkenning van een consul.
ege'cl uten, exequien, lijkplechtigheid.
egequie'rett, fcbto. (b.) = executeeren, beslag
leggen op (meubels e. d.).
exerate'ren, fcbto. (b.) = exerceeren.
eger8fer'utelfter, m. = instructeur, drilmeester.
exercitieplein, -veld.
egergiersblatf, m.

exefutions,

Ogenitinitt.
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egerailittm, 1. --, .. tfen u. –Ha – exercitie; huiswerk voor de school.
ex. f. = extra fefn.
KOtttl ' itor, m. —,?,, .. to'ren = exhaustor,
ventilator, luchtververscher.
exit', f. —(e), —e = ballingschap.
eritie'rett, fcbto. (tj.) = verbannen.
egiftett3', in. —, —en = existentie, bestaan,
aanzijn; er bat feine geficberte t . = hij heeft
een verzekerd bestaan.
egiftettAliebittamta, to.,-. bestaansvoorwaarde.
egiftem ' bererffliguttq, in. = recht van bestaan.
egiftenVet4ig = levensvatbaar.
eriftie'rett, fcbto. (b.) = bestaan, zijn.
egftatnation', in. —, —en = exclamatie,
uitroep.
egfluble'rett, fcbin. (b.) = excludeeren, uitsluiten.
egf Whin', in. —, —en = exclusie, uitsluiting.
egitufftv = exclusief, uit'sluitend, in afgesloten
kring levend.
egfittiThe = met uitsluiting van.
extfutitiitat', iv. — = afgeslotenheid.
giotttittuttifatiott', to. –, –en = excommunicatie, kerkelijke ban.
egioittututtiAie'rett, fcbin. (b.) -=- excommuniceeren, in den ban doen.
egfrentette, 1. —(eA —e = exkrement, uitwerpsel.
erfuo', m. —e, —e = excursus, afdwaling,
toegevoegde verhandeling.
egfurtioni, in. —, —en = excursie, uitstapje.
%Kfi'LiriL f. —, — = exlibris, boekteeken.
egniatrifulation% in. —, —en = schrapping
van de lijst (der studenten).
egmatrifulie'ren, fcbtti. (j.) = van de lijst
(der studenten) schrappen.
eg'obiO, nt. — = exodus, uittocht.
egorbitant' = exorbitant, overdreven.
egorcifie'ren tc., zie eNora...
egor'biunt, 1. —a, .. bia u. ..blen = exordium, inleiding.
egor3ifte'ren, 1Mit). (b.) = exorciseeren, van
den duivel bevrijden.
exor3WmuL m. — = duivelbanning.
egoraiff, in. —en, —en = exorcist, duivelegontole, to. = exosmose.
[banner.
egote'rifer, m. --, — = oningewijde, exotericus.
egote'rifri) = exoterisch, voor oningewijden
verstaanbaar.
ev'tifrii = exotisch, buitenlandsch, uitheemsch.
gtiatifion ' , in. —, —en = expansie, uitzetting, spanning.
erpangt,' = expansief, uitzettend; mededeelzaam, openhartig.
egpanfitaraft, M. = spankracht.
egpatrile'ren, fcbili. (b.) = expatrieeren, uitzetten (uit het land).
egpebient' (spr.: ..ekspeedjent), m. —en, —en
= verzender, klerk (bij de expeditie).
egPebie'ren, fcbin. (b.) = expedieeren, afzenden, wegsturen.
egOebition', M. —, —en = expeditie, wegzending, expeditiekantoor, goederevervoer.
egPebVtor, m. ---, ..to'ren = expediteur.
gliertoration', iv. —, —en = expectoratie,
ontboezeming.
egInftorie'rett, fcbto. (f9.) = expectoreeren,
zijn hart uitstorten.
egOerintent', 1. —(eA — e = experiment, proef.
eperintental'Obbitt, iv. = proefondervindeHike natuurkunde.

extravagant.

eglaeritnentie'ren, fcbin. (b.) = exp2rimenteeren, proeven nemen.

eglaert' = ervaren; ber xllerte = de expert,
deskundige.

.gl)erti'fe, W. —, —n = expertise, onderzoek
door experts.
ftlolitation s , W. —, —en = explicatie, verklaring.
erptige'rett, fcbm. (tj.) = expliceeren, uitleggen.
egtitobie'rett, fcbin. (tj.) = ontploffen, springen.
eglatoitte'ren (spr.: explwa . .), fcbto. (b.) =
exploiteeren.
gtitoration', kn. —, —en = exploratie, onderzoeking.
eg,torie'ren, fcbiv. (tj.) = exploreeren, onderzoeken.
egtitufloif, M. —, —en = explozie, ontploffing.
eglitoffir = licht ontploffend.
egOtofitYftoff, m. = ontploffingsstof.
egPfoiltflattt, in. = ontploffingsgeluid, scherpe
medeklinker.
gl3oitent', m. —en, —en = exponent.
eglatritetttiar .. = exponentiaal.
gl)ottie'rett, fcbith (tj.) = uiteenzetten, verklaren; blootstellen, ten toon stellen.
egPort', m. —0, —e; egportatiote, W. —,
— en = export, uitvoer.
ftaorteur', m. —L —e = exporteur.
egPort'ligercbiift, 1. ob. :4anbet, m. = exportzaak of -handel (dit ook : uitvoerhandel).

erportietren, fcbin. (b.) = exporteeren.
egport'Oriiittie, in. = uitvoerpremie.
exPortluctren, lat. = exportartikelen.
egOofe, T. - d , - = exposé, uiteenzetting.
expofition', to. —, —en = expozitie (tentoonstelling; inleiding).
glare-ft' = expres, opzettelijk, afzonderlijk; ber
xlireffe = de afzonderlijke of bijzondere bode.
egpreffitr = expressief, vol uitdrukking, veelzeggend.
erquifie = exquis, uitgezocht, uitgelezen.
exwertants, m. —en, —en = expectant, iem.
die uitzicht heeft op een betrekking, aangewezen persoon, kandidaat.
egitirPaitor, m. —L ..to'ren = extirpator,
werktuig om 't onkruid uit to roeien.
%Kfrefe, zie
ff't a 1 e.
egtetttpurale, 1. — . . tin u. –lien = extemporale, werk voor de vuist, proefwerk.
egtent'Pore = voor de vuist, onvoorbereid.
egtemporie'rett, fcbtu. (ti.) = improvizeeren,
voor de vuist spreken, schrijven, vertalen.
I eg'tertt, fcbto. (tj.) = plagen.]
extern' = extern, buitenstaand, vreemd; buitenlandsch; egterner <ctrtbef = buitenlandsche
handel; ber kterne = de externe, hij, die
buiten de inrichting woont, die hij dagelijks
bezoekt.
egternat', 1. — (e* — e -=. externaat, dagschool.
egtinfteur', m. ---, —e = extincteur, blusscher, bluschapparaat.
eg'tra = extra, bovendien, bijzonder; mir ift
beute nidjt gall?, e. = ik voel mij vandaag niet
heel lekker.
ertragutgetvicbt, 1. = extragoedgewicht.
e trate, m. —(e), —e = extrakt, uittreksel;
., m. u. f. = extrakt, aftreksel.
extralteuL m. —, .. nef u. .. neer = extraneus, iem. die van buiten of examen komt doen.
e 'traorbiniir = extraordinair.
g'tratara, iv. = extra tarra.
extrabagattts = extravagant, buitensporig.
440
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aaben.

extravagantie,
—, —en
(fgtrabaga-tta',
buitensporigheid.
egtratumie'rett, fcbiv. (b.) = buitensporig doen.
eetrapq, tn. = extratrein.
I. egtrent' = extreem, uiterst, dringendst.
egtrent', 1. — e = uiterste, hoogste
graad, overdrijving; bie ktreme berilbren fist
= de uitersten raken elkaar.
egtrentitiit', —, —en = extremiteit, uiterste
einde,hoogstenood; t g t x emi t a ten = uiterste ledematen, handers en voeten.
exutanf, tn. —en, —en = balling.
egiefiettr = excellent.
—, —en = excellentie.
egpftetta',

egAertie'ren, fcbtu. (t.) = excelleeren, uitmunten.
— = excentriek.
enetetrif,
egiett'trifd) = excentriek, uitmiddelpuntig,,
afwijkend, overspannen.
eg i entrigtati, —, —en = excentriciteit.
enetition', tn. —, —en = exceptie, uitzondering, tegenwerping.
egieptionell' = exceptioneel.
egierPle'rett, fctiv. (t.) = excerpeeren,
treksel maken.
—e = excerpt, uittrekseL
f.
egyfr, tn. —0, —e = exces, uitspatting.
Ezechiel.
ev'ciyiet, nt.

F; (mut.) f, fa; F-bur = f-majeur;
a. T.
= f-mineur.
f. = f otenbe Seite volgende bladzijde ; fein: fijn.
f. a. 13. = fref an Oorb: vrij aan boord (fob.).
aa'bel, —n fabel, sprookje, verzinsel,
praatje.
fabeldichter.
aa'betbicbter,
—, —en = fabel, verzinsel.
abeter,
fa'beltiaft = [mythologisch, dichterlijk]; fabelachtig, ongeloofelijk.
= land v. d. sprookjes, fabelaalieltanb,
achtig land.
aa'bellebre, tn. = fabelleer, mythologie.
fa'bettt, fMtn. (b.) = verzinnen, fabels vertellen;
onzin praten, ijlen.
aa'bei f attintfung, tn. = verzameling of bundel
fabels.
fabelfabrikant.
actlietfdintleb, in.
= fabelachtige wereld of tijd.
Ra'belfuelt,
—, --en = fabriek.
,e abrit',
= fabriekbouw.
l.f ettnifitutlage,
anbrifaitt', in. —en, —en = fabrikant.
Aabrit'arbeiter, nt. = fabrieksarbeider.
—(e0, —e = fabrikaat.
aabritati,
—, —en = fabrikatie, beaabritationi,
werking; bereiding.
anbrifatio/Olniittp, handelspenning.
aabrit'Oc ittl er, tn. eigenaar van een fabriek,
fabrikant.
aabrifinefieimttW, f. = fabrieksgeheim.
vabrirne f eljlift, f. = fabriekszaak.
abrifbeTiter.
aabrirti ert, :ittbaber
fabrifintafito = fabriekmatig, machinaal.
aabrinntarte, Yu.; :int, tn.; :PreW, tn.,
fabrieksil:ftabt,
:Ware, W.; :3eictiett,
merk; -plaats; -prijs; -stall; -goed; -merk.
fabriceeren.
fabriAie'reit, Tcbru. (b.)
fabulie'ren, fcbtv. (b.) = verzinnen, fabels
vertelleu, dichten, fabelen.
aabutifti, in. —en, —en = fabulist, fabeldichter.
ctcaln, zie aff a b e.
—n = vooraanzicht;
a'ce (spr.: faasse), iv.
en f. = en face, van voren gezien.
aacerte (spr.: fasette), to. —, —n = facette,
geslepen oppervlakte.
facettie'rett, fcbtn. (b.) = met facetten slijpen.
facettiert = netvormig, met facetten.
aii *r = yak, gevlochten wateraait, 1.
keering, muurvak; unter Tacb u.
= onder
dak; Zarb u.
huisvesting; yak (v. een

kast, bureau); vak, tak (v. handwerk, kunst,
wetenschap); ace footmen = tot een
eind komen, klaar komen]; ein Scbneiber bon
= een kleermaker van zijn vak; bet
nicbt in mein
= dat behoort niet
tot mijn vak of ressort; ein Vann boot
=
een man van het vak.
lacirttlibuttg, tn. = vakonderwijs.
ait'bogen, m. = hoedemakersboog.
fii'Mettt, IMO,. (ti.) = waaieren, met een
waaier koelte aanbrengen, zuizelen, blazen,
aanblazen.
ffa'clien, fcbit). (tj.) = aanblazen, aanwakkeren,
ontstekenj.
— = waaier.
aa , mer, tn.
fifiterartig = als een waaier, waaiervormig.
feerberfOrntig = waaiervormig.
fifclierig = in vakken of hokjes verdeeld.
= waaierfabrikant.
ad'itermarber,
ictin. (tj.) = waaieren.
aii'rberpattne, tn. = waaierpalm.
aaririlgelebrter, In.; qieltoffe, in.; :mann,
= vakilgeleerde, -genoot; -man.
actrorbttutta,
= indeeling, classificatie.
iidffer, zie ecbiex.
; ally( Mute, tn. = vakschool.
factrflutPettt, ftto. (tj.) = altijd over zijn vakpraten.
= vakilaar4'llftubiunt, 1.;
studie; -onderwijs.
fadyfueife = vaksgewijs.
actit'ip ert, f. = vakwerk, paneelwerk.
Welt, zie aaf t.
—n = fakkel, flambouw, toorts.
act ref, tn.
acleilltieteuittung, n3.; qagb, tn.; :Iiinfer,,
= fakkellischijn (of-verlichting);
tn.; :muff(,
-jacht; -looper; -muziek.
facletti, (ctn. (b.) = flakkeren; er om been
draaien, talmen, complimenten maken; er
facfett nicbt = hij gaat recht op zijn doel af.
aacleill f Meitt, tn.; :tatt3, tn.; :trager, tn.;
: A ug, tn. = fakkelligloed; -dans; -drager;
anon' 2c., zie act lion 2c.
[-optocht.
f.
— = draadje.
fa'b(e) = laf, flauw, onnoozel, stom; fab0
Beug = flauwiteiten, onnoozele praat.
zie einfilbetn.
aa'ben, tn. aithen = draad (eig. en fig.),
vadem, vaam, vezel; ber g. gebtibm aia ob. er
bertiert ben a. = hij verliest den draad (van
het gesprek); ber g. ber ebebulb refit ibm
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zijn geduld is op; feinen guten B. an einem
Wen = geen goed haar aan iem. laten; ben
a. ibieber aufnebmen = weer opvatten; tbie
ein toter aben ficb binburMaieben = als een
roode draad er doorheen loopen ; au a. fcbtagen =
de schering in orde brengen; op elkaar rijden;
fig. voorloopig in orde brengen, uitpluizen.
fa'beniiOnlitt, Jiirmig = draadachtig, - vormig.
fa'bengerabe = regelrecht op 't doel, ronduit.
tt'bengettiebe, 1. = draadweefsel, webbe.
a'beng0b, 1. = draadgoud.
etinnbatter, tn. = draadhouder (v. een haspel).
, a l bet-003, 1. = vaamhout.
fa'benntuft = spier-, moedernaakt.
fa i benfcbeinig = kaal, tot op den draad afgesleten; (fig.) dunnetjes, zwak, weinig steekhoudend.
fa'bentveife = draad voor draad; bij de vadem.
'aab'beit, tn. —, —en = flauwheid, flauwiteit,
laf heid, smakeloosheid.
iibitein, 1. —4, — = draadje.
arttir, nt. —4 = Fafnir (een draak in de
Noordsche mythologie).
agott', 1. —(e)d, —e = fagot, basfluit.
agottift', m. —en, —en = fagottist.
ii' be, tb. = teef, zie ook: a ee.
I fa'ben, zie fangend
fit' fyin = in staat, bekwaam; er ift feine4
23etruge4 f. ob. au feinem 8etruge f. = tot geen
bedrog in staat.
aivionfeit, w. —, —en = bekwaamheid, vatbaarheid, geschiktheid, talent.
aiilyinfelObiPtont, 1. = diploma van bekwaamheid.
fabt = vaai, grauw, taankleurig; kleurloos;
[einen auf fabtem $ferbe ertablmn = iem. op
een leugen betrappen.]
ablrbanb, 1. = vaalkleurige ertslaag.
abl'er3, f. = grauw kopererts.
fc0I'llgelb; =gran; :rot = vaallIgeel; - grijs;
-rood.
ail4tticften, f. —4, — = vaantje, vlagje; vodje
van een japonnetje.
falins ben, fct.u. (b.) auf einen = (poriaeitiMerfeit4)
iem. vervolgen, loeren op, opsporen, najagen.
ainfbritt, zie aiibnriM.
ctOte, tn. —, —n = vaan, vlag, vaandel, banier,
wimpel, dundoek, vendel; vlag (ether weber);
pluim (eine4 tafen); vod van een japon; bie
rote a. aufftecfen = de roode vlag uitsteken.
ab'iteiteib, m. = eed van trouw aan de vlag.
airttenfluc4t, iv. = dezertie.
fairnenfiiicbtig = gedezerteerd, voortvluchtig
uit het leger.
airnenjunier, m. = aspirant-officier.
atrnenfrOntieb, m.= hoefsmid bij de cavallerie.
ainteltilfrbui), tn. ; = ftau g e, to. ( ob. :ftoci,
m.) = vlagge ilschoen (om de vlag to dragen);
-stok.
aa b'nen II trager, m.; ztvaMe, in., :tveitic,
tb. = vaandel 11 drager ; -wacht ; -wij ding.
faffnenivelfe = bij vendels.
ali bi-elan, f. — , — = vaandeltje, wimpeltje;
vendel.
aiibn i ricii, m. —(e)d, —e = vaandrig.
gion'ridOlneffe, iv. = dril-, opleidingsschool
voor vaandrig.
aabr'ba bn, iv. = spoorweglijn.
fa4Vbar = berijdbaar, bevaarbaar.
anig'barreit, iv. — = berijdbaarheid, bevaarbaarheid.
aa b r'betrieb, en. = verkeer; exploitatie van
een (spoor)weg.

l

l

gahrrabmiille.

aig'iut, = dagboek van de mijnwerkers.
ato'banint, m. = straat (tusschen de trottoirs),
rijweg, straatweg.
—n = gevaar; list.
iiirre, —n = pont, veerpont; 't veer.
fa4'ren, ft. (1.) (bu Ribrft, ftibrt; fubr; fabre!
gefabren) = gaan, varen, rijden, zich bewegen,
een plotselinge beweging maken, schieten;
f. taffen = laten varen, opgeven, laten schieten; einen ,5'trtum f. taffen= van een dwaling
terugkomen; [fatyre Wait = tebeivobt]; fpaaie,
ten f. = een rijtoer doen, uit rijden gaan;
sleetje rijden; au4 bent Oette
SMtitten f.
f. = uit 't bed springen; ba4 Tleffer fubr fOtn
au4 her tanb = schoot hem uit ...; au4
her taut f. = uit zijn vel springen; gut,
fcbtecbt (Het) bet ettb. f. = goed, slecht bij
iets varen; tbie bift bu babei gefabren? = hoe
is 't je daarmee gegaan? ein (ebanfe fttbr
ibm burrO ben nopf = schoot door zijn
brein; eine angel fubr tbm burM ben 2eib =
een kogel doorboorde zijn lichaam; nen ,t,ittt-,
met f. = ten hemel varen; in einem Sagen
f. = rijden; in bie dirube f. = in de mijnput
afdalen, ook: ten grave dalen; tier ti fttbr
sloeg in ...; in bie
in ben Baum =
f. = opspringen; einem in bie t■ aare f. = iem.
in 't haar vltegen; mit ber 1ifenbabn f. =
met 't spoor reizen; mit bieren, mit feMfen f.
= met de vier, met de zes rijden; einem
Vaut f. = iem. aansnauwen; our
ofle f. = ter hello varen; f., (0.) = (Steine,
varen) rijden, vervoeren; einen tiller ben
btu fl f. = iem. over de rivier zetten; bie
43ferbe au SManbett f. = bijna dood rijden;
biefer Hagen fatyrt fiM gut = daze wagon
rijdt goed.
fatYrenb = dolend, reizend, trekkend; fabrenber
2ebter = rondtrekkend, ambulant onderwijzer;
fabrenbe ,abe = roerend goed.
aab'rer, nt. — 4, — = bestuurder (van rijtuig); chauffeur.
aatiegaft, m. = passagier, reiziger.
Iatiri getafl, 1. = wagenafdeeling, coup.
= vracht; prijs voor eon tit.
Or'nelb,
,yabr i geleife, z(Ifei4, 1. = wagenspoor.
falyrig = beweeglijk, onrustig, gejaagd, haastig,
onvast, ongeregeld,
COrlatin, m. = veerschuit, pont.
= mijnwerkerskap of -pet.
abrlappe,
kaartje, biljet; einfaMe a.=
4atiefarte,
enkele reis.
fahrliiffig = slordig, achteloos, onverschillig,
zorgeloos, nalatig.
atjr'Iaf figfeit, ht. = slordigheid, achteloosheld, zorgeloosheid, nalatigheld.
= lederen voorschoot v. d.
aaiWieber,
mijnwerkers.
ayr'Itd)feit, tn. —, —en = gevaar.
m. = veergeld.
fabeto0, = doelloos, zonder ridden.
h O r'Ittann, m. — .. teute =veerman,schipper.
—, —re; gatirni,S, f. —fe4,
—fe = roerende goederen, meubelen, meubilair.
actOltigemeinfe4aft, — = gerneenschap
van roerende goederen.
actIWOlan, m. = spoor(weg)boekje; dienstregeling (voor spoor of boot); spoorwegdienst;
bootdienst.
fabr'planntifflig = volgens tabel, geregeld.
aatninet4, m. = vracht(prijs).
ctiWrab, f. = rijwiel, fiets.
aalir'rabiniitle, iv. = fietspet.
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a4Vrinne, to. = vaargeul.
alir'fitarlit, m. = ingang v. d. mijnput.
atztW iciyin, m. = kaartje, biljet (op spoor
of boot).

gaifftinfe.

allenWarter, nt. = valkenier.
earner, m. --&, - = valkenier.
alinerer, tn. -, -en = valkerij, valkehof.
aalionetr, 1. ,-(e)&, -e = falkonet, kleine

veldslang.
rifcblff, f. = veerschip, pont.
I. R ail, tn. -(e)&, giitte = val, 't vallen, onderabrleit, 1. = veertouw.
gang, naamval, geval, [gelegenheid, mogerItti rjefiet, m. = rolstoel.
lijkheid, staat] ; (be& eaffer&)verval; 50 date
atirltrafie, iv. = rijweg.
& al)riftutil, tn. = rolstoel; lift; leidekkers- foramen = vallen; Stnatt u. . = plotseling,
stoel.

aatyrt, tn. -, -en = vaart, tocht, reis,
wandeling, rit, rijtoer; rechte weg; ingang
in een mijn.
aafpclage, to. = tarief (ftir Zrofcbfett u. ii.).
aii4rite, to. -, -n = spoor (be& eifbe&);
einen auf bie ricbtige j . bringen = iem. op het
juiste spoor helpen.
acOr'tettPlan, en. = cibrPtan.
aatirluaffer, f. = vaarwater; in feittent .
fein = in zijn element zijn.
aati etuen, m. = rijweg.
aOrluinb, m. = gunstige wind.
alW3eit, to. = duur v. d. overtocht.
a4V3etta, f. = voertuig, vaartuig.
1
, aiieue (spr.: fezevr), nt. --&, -e --- faiseur,
intrigant.
fatal' = faecaal.
aiita s tiett, 43t. = faecalien.
[fa i rein, fcbto. (4.) = talmen].
aalir, m. -&, -e u. --& = fakir, bedelmonnik.
aaffi'uttle, 1. --&, -& = facsimile, afdruk.
aarta'ge (spr.: faktaazje), to. - = paketbestelling.
aartion', to. -, -en = factie, politieke partij.
fartifit = factisch, feitelijk, werkelijk, in
't wezen van de zaak, inderdaad.
faVtititi = factitief, causatief.
aartor, tn. --&, ..to'ren = factor; bestuurder,
opzichter; vermenigvuldiger; hoofdpunt.
acatorei', to. -, -en= faktorij, nederzetting.
aatto'tunt, f. -&, --& = factotum, helper in
alles, rechterhand.
annum, 1. --&, ..ta = feit.
auftur'(a), to. -, .. ten = factuur, warerekening; . erteiten, bebiinbigen, einfettben =
factuur aanbieden.
aafturlmcO, f. = factuurboek.
fatturie'ren, fcbto. (b.) = factureeren, een
factuur oprnaken.
taafultati, to. -, -en = faculteit.
fatultatilf = facultatief, vrijgesteld, niet verplicht(end).
fail, zie faW.
aal'in, m. u. to. -(n), -it = izabelkleurig of
vaalgeel paard, izabel.
[aalliel, to. -, -n = falbala, geplooid boordsel.
farbeitt, fcbto. (b.) = met falbala's versierenj.
aater'ner, tn. -&, - = Falerner (inwoner
en wijn van Falerno).
aatiati'ne, to. -, -n = veldslang, dubbel
falkonet (oad snort geschut).
aalle, m. -n, -n = valk; N eldsl ang.
aatlettll mine, j.; =bei3e, n).; =. 0lict, tn.; :baube,
to. = valke II oog (en -blik) ; -jacht ; -blik ; (-)kap.
aatfenier', m. -(e)&, -e = valkenier.
aalfenterliau L 1. = valkehuis of -hof.
aatfenier'llfunft, iv.; =tafelje, to. = valkeniers II kunst; -tasch.
aalleullanb, to.; Gager, nt.; =fappe, to. =
valkeiljacht; -jager; (-)kap.
aalleurerlit, f. = valkerecht, wat den valk
bid de yacht toekomt.

opeens, op stel en sprong, op slag; beftett,
fcbtimmften actft& = in 'tbeste, 't ergste geval; eintretenten, borrotnmenbett of gegebenen
clti& = als 't geval zich voordoet of er toe
ligt; niitigen actU ob. ha fat ber 9lot = in
geval van nood of des noods; auf jeben . ob.
auf ate Gabe = in alle geval; ba& ift gerabe
mein . = dat is juist iets voor mij, van mijn
gading.
II. calf, 1. -(e)& -en = val, kardeel, hijschtouw, draaireep.
fallliar = velbaar, geschikt om gehakt te
worden.
gall'llaunt, m. = valhek, sluitboom.

ctinbeit, f.; :.brett, f. ; =tirade, tn. = van bijl, -deur; -brug.
antle, to. -, --it = val, knip, valstrik,
[deurklink]; einem eine A. ftellen = iem. een
strik spannen; in bie a. gefjen = in de val
loopen, er in loopen.
fallen, ft. (f.) (bu fdttft, er fait; fief; fide;
fate! gefatten) = vallen, dalen, zakken,sneuvelen, omkomen; ein fort f. taifett = een
woord laten ontsnappen of vallen ; bie Knftage
f. taffen = laten varen; fattenbe Sucbt = vallends ziekte; ber $rel& fartt = valt of daalt;
ein Tt3eg, eine tifenbafjn fiirtt = helt(af); eine
erbicbaft fait an einen = valt iem. toe; Cftern
fiiat auf ben 2. Wprit = Paschen valt op den
2den April; er ift nidjt auf ben SloOgefarten =
hij weet zijn weetje wel, hij is lang niet mis
of hij is niet van gisteren; er ift nicbt nut ben
Ounb gefatten = hij is niet op zijn mondje
gevallen; ber aitti3 Raft ein Meter auf bie
Bette = heeft een verval van '1 M. op de mijl;
[auf bie lrbe f. = vruchteloos blijvenj; einem
it0 eort, in bie Rebe f. = iem. in de rede
vallen; bem $ferbe in bie Bilget f. = ... in
den teugel grijpen; in bie Iltugen f. = in 't
oog vallen of springen; in& Ortine f. = naar
groen zweemen; in& ,V,ticerticbe f. = belachelijk worden of zijn ; in bie eagfcbate ob. in& Olse
toicbt f. = wegen, van invloed zijn; einem 3U
iii3en f. = iem. te voet vallen ; Sur lrbe f.
= op den grond (ter aarde) vallen; einent Sur
loft f. = iem. lastig vallen; zie ook VI er b.
fallen, fcbto. (b.) = vellen, neerslaan, uitspreken; an .2ot f. = een loodlijn neerlaten.
rvait'llfenfter, f.; :natter, f.; : gefetb f.; :grube,
to. = valIllicht (valraam); -hek; -wet; -luik
(of -kuil).
fallie'ren, fcbto. (4.)= failleeren, failliet gaan.
fiiiIin = betaalbaar; f. tuerben, fein = vervallen.
eillinfeit4frlit, to. = omlooptijd (van wissel).
al'tigieiOtag, m. = vervaldag.
allinielOtermitt, in. = omlooptijd (van
wissel).
aattiment' f. -(0, -e of anitiffentent'(spr.:
...ma), f. -&, --& = faillissement, bankroet.
I. fallit' = failliet, bankroet.
It. 'aallit', tn. -en, -en = gefailleerde.
aall'ilttappe, tr.; :iliac, to. = van klep (-luik);
-klink.
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[art`tneffter,
= vilder].
aft'obit, 1. = afgevallen vruchten.
airree0,1. —(e)S, —e = valreep.
falt4 = ingeval, voor 't geval dat, indien, als.
m. = valscherm, parachute.
aalrftriff,
= valstrik; einem aattrtricre
Iegen
iem. (val)strikken spannen.
aall'fttcHt, tv. = vallende ziekte.
falrfiitttig = epileptisch, aan vallende ziekte
lijdend.
airtiir,
= valdeur, -luik.
at/lung,
—, --en = het vellen.
= valsch, onecht, onjuist, verkeerd,
mis, onoprecht, boos, boosaardig; (bon l belfteinen, ,ctaren,
(Pelvicbten,
fcbriften, $ropbeten) valsch (= onecht); (bun
einem BeugniS,
2icbt, bun Scbatn, Sto18)
valsch (= onjuist); (bun ether Nacbricbt,
9,Jleinung, Scbreibung, V.IuSrpracbe) verkeerd;
(bon einem Olenfcben, bon hem .ersen, her
Bunge, eortert) valsch (=- onoprecht) ; ein
faffcbeS Oeficbt fcbneiben = een valsch, boos
gezicht zetten; einen f. macben = boosmaken;
valsch (f Waren, fingen); verkeerd (berfteben,
urteilen, fcbreiben, recbnen).
II. aciffc#, m. u. f. —eS = valschheid.
fdritten, fdity. (b.) = vervalschen.
— = vervalscher, falsaris.
aiitsfeber, nt.
talfrij'gfautsig = kettersch, onrechtzinnig.
—, —en = valschheid, trouweaaffit'Oeit,
loosheid, dubbelhartigheid, verkeerdheid.
fiiffrO'fictertheife = valschelijk.
affrirmiitmer, tn. = valsche munter.
to. —, —en = vervalsching, nagemaakte waar, valschheid, het vervalschen;
valschheid in geschrifte.
Ijatfett', —(e)S —e = fausset, kopstem.
fatfificie'ren, zie fat fifiateren.
aaffiftiar, 1. —(e)S, — e = falsificaat, vervalscht
artikel, vervalsching.
fcbm. (ii.) = falsificeeren, vervalschen.
aarfunt, f. —S, 4a
falsum, opzettelijk
bedrog, vervalsching, schriftvervalsching.
autriten, f. —S, — = vouwtje, plooitje,
rimpeltje.
Ja1'te, tv. —, —n = vouw, plooi, rimpel;
bie Stirn in aatten bieben = 't voorhoofd
fronsen.
fcbtu. (b.)
plooien, vouwen, fronsen.
fal'ten,
u. ft. (b.) (faftete, gefaltet u.
fl ef atten) = vouwen, opvouwen, samenvouwen,
in elkaar leggen, plooien, fronsen.
aartentletb, f. = kleed met plooien.
fartettio4 zonder plooi, vouw of rimpel.
fartettreic0 = vol plooien, vouwen ofrimpels,
rijk-geplooid.
aartertrocf, m. = geplisseerde rok.
[aatitettfrOtagl, aatlentourf, en. = plooimg van kleederen, behangsels enz., drapeering,
draperie.
— = vlinder, kapel.
aater, nt.
fatig = geplooid, gerimpeld.
--e
voeg, groef, keep, spunarab nt.
ning; gergel; vouw.
aaf3'bein, f. = vouwbeen.
actI3'Grett,
= vouwplank, vouwtafel afstootbank, afstootboom.
aa13'etten,
= stootmes, schaafijzer.
fat'Aen, fcbtu. (b.) vouwen, plooien; afscha
ven, afstooten (her .haute); inkepen, groeven;
gergelen; auct = bafae tt.
groefschaaf.
aalalpibef,

I. trot

fiirben.

atalttafrOlite, tv. = vouwmachine.
a13Ineffer, f. = schaafmes, (af)stootmes.
a'nta, tv. — = faam, gerucht.
familiar' = familjaar, gemeenzaam,
famillarifie'rett, fcbtr. (b.) = familjarizeeren.
aamilictritiit', tv. —, —en = gemeenzaamheid, familjariteit.
amilie, tv. —, —n = gezin, familie.
lantilientlegriibnW, f. = familiegraf.
antilietterbalter, m. = kostwinner.
attif liettgliici, 1. = huiselijk geluk.
antiliengut, 1.=familie-erfgoed, ficleicommis.
antilienbattpt, f. -= hoofd van het gezin.
antilienfret4, m. = huiselijke kring, familiekring.
a antilitenteben, 1. = huiselijk leven.
aantitienfith in. = zetel van de familie.
aantilienitiici, f. = erfstuk, familiestuk;
schilderij van het geheele gezin.
amilietthater m. = huisvader.
amiliett3un, tn. = familietrek.
fanto4' = fameus, kolossaal, verbazend, prachtig, kostelijk.
aaintulu4, m. —, ..11 u. —fe = famulus, oppasser, bediende.
banal', m. u. f. —(e)4, —e= fanaal, vuurtoren,
lichttoren, baak, kust- of havenlicht.
aattalifer, m. —S, — = fanaticus, dweper,
fana'tifti) = fanatiek, dweepziek.
[ijveraar.
attati4Intt4, m. — = fanatisme.
anban'go, m. —b, —S = fandango (Spaansche dans).
aattf a're, rti. —, —n = fanfare.
rang, m. —(e)4, atinge = vangst, buit; strik,
net, val; auf ben j. auSgeben= op de vangst
gaan; hem eilbe ben Gang geben = het wild
opvangen en doorsteken ; adnge = tanden
(beS SitbeS), klauwen (be y Maubtiere).
aang'baff, tn. = yang- of speelbal.
aantf eifen, f. = jachtspies.
fan'gen, ft. (ti.) (bu lane, er fiingt; fine;
Tinge; fang(e)! gefattgen) = vangen, pakken,
grijpen, vatten, opvangen, verschalken, betrappen; aeuer f. = vuur vatten; ba4 $ufber
Will nicbt f. = 't kruit wil Met vatten; fhb
f. = er in loopen, gepakt worden, tier Raub,
her einb ftingt ficb = de rook, de wind stuit,
slaat neer; g. fttieten = krijgertje spelen.
athi s ger, m. — — = vanger, jager; jagersmes, hartsvanger.
ang'garn, f. = vangnet.
ang'nteffer, f. = jachtmes.
ang'ne4, f. = vangnet.
ang'frOttur, to. = vangsnoer.
attg'344n, m. = slagtand.
an'ttl, iv. = Fanny.
ant, m. —(e)S —e — jongmensch, fat, lafbek.
antafie :c. zie $bantafie lc.
S ar'be, tv. —, —n = kleur, verf, tint, kenmerk, drukinkt; ververij; bie a. beriinbern ob.
tuecbieftt = van kleur veranderen of verschieten, verbleeken; a. batten = kleur houden;
standvastig blijven; a. befennett, beigen =
kleur bekennen (eig. en fig.).
ar'fiebrett, f. = inkttafel (be y Oucbbrucfer).
ifebebriibe, tn. = kleur- of verf bad.
iirs befianC f. = ververij.
iir'bebo13, f. = verfhout, campechehout.
ar'berufe, iv. = verfkuip.
fiir'bett, fcbrn. (b.) = verven ; kleuren, sehilderen; in her eofie gefarbt = trouw, echt, onveranderlijk ; WO f. = zich verven; zich laten
verven; eon kleur krijgen.

g
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4ar'benabftufung, iv. = ineensmelting van
kleuren, nuanceering.

aarsbettauftrag, tn. = laag verf, 't opbrengen van de verf.

ar'bettbrecbung, tv. = kleurbreking.
aribenbrett , f. = palet.
aribenbruct, m. = kleuredruk.
ar'bettraften, m. = verfdoos.
ar'bentbrOer, nt. = kleurgevend lichaam.
ar'bettiage, iv. = verflaag.
ar'bentehre, iv. = leer van de kleuren.
ari benteiter, iv. = kleurereeks.
arsbentuirMung, iv. = kleuremenging.
ar'bettutiible, iv. = schildersverfmolen.
ar'benutuftftet, iv. = kleur- of verfschelp.
ar'benttii0fitett, 1. = verfbakje, -potje.
far'benreitO = kleurrijk.
ar'bettfOiet, 1. = kleurespel; kaleidoskoop.
ars benftein, m. = wrijfsteen; inkttafel.
arg benftift, m. = verfstift, schilderstift,

apastel, kleurpotlood.

arbenItufe, iv. = kleurschakeering.
ar'benton, m. = tint.
ar'bettto/if, tn. = verfpot.
ar'betttoedffel, nt. = kleurewisseling.
1 ar'bentverf, 1. = kleureboel, -gedoe.
iir'ber, tn. -b, - = (blauw)verver.
tirberel, iv. -, -en = (blauw)ververij.
iir'berftecOte, iv. = verfmos, orseille.
iir'bernefelle, tn. = verversknecht.
iirs berginfter, m. = verfbrem.
iir'berutooC f. = verfmos, orseille.
iirs berriate, iv. = krap, meekrap.
iirsberfrifloar3e, iv. = verfzwart.
ft iv.. = verversgilde.
iir s bergun,
iir'beftoff, tn. = verfstof.
kariqof3, zie a arbebola.
far'big = kleurig, gekleurd, bont; ein gar':
biger = een kleurling.
farblo4 = kleurloos.
garbItoff, m. = verf-, kleurstof.
iiribuite, iv. -, -en -= kleuring, verving,

i

schakeering, tint.
ar'ce (spr.: farse), iv. -, -n = farce, grap.
arceur' m. -b, -e U. -4 = grappemaker.
rete'rett, icbtv. (b.) = farceeren, vullen.
aritt'oder, m.= fariensuiker, poedersuiker.
arm, iv. -, -en = farm, hoeve.
iaar'uter, m. -4, - = farmer, pachter, eigenaar van een farm.
arn, m. -(e)4, - e; aarn'fraut, f. = varen.
arne'fittli = Farnesisch.
arniraut, f. = varen.
a'ro , m. —&, —b = vuurtoren.
siie r4:51t fettt), 43t. = Fariier(-eilanden).
ar
Mar're, in. -n, -n = jonge stier].
iirle, iv. -, -at =-- vaars.
, iirjettralb, f. = vaarskalf.
atan', m. -(04, -e(n) = fazant.
afa'nenbei3e, 400, iv. = fazantejacht.
'nettbau4,j . = fazantekooi.
afaltenbo f, tn., oaf anerie', to. -, -n =
,1 afa

fazantepark.
afan'll4aint, tn.; :1)ufm, 1. = fazantelhaan;
aece#, zie aafae.
aftbi'ne, iv. —, —tt = fascine, takkeboEsk.ip.
aftbiltenbeffeibung, iv., :Wert 1. = beslagwerk van rijshout, rijswerk.

aafcbi'nettuteffer, 1. = mes (voor rijswerk);
sabel.

attlifying, tn. -4, -e = vastenavond, vastelavond, carneval = a f tit a ct t.
gaki'rel, zie a a fi i f e t.

anfinna•

a'fe, iv. -, -n = vezel, draadje.
i a'fei, tn. -4, - = teelt, geslacht.
ankle'', iv. -, - en = zottepraat, gebazel,
domheid.

aaleter, m. -4, - = babbelaar, leuteraar,

l

bazelaar.

fai retbaft = dom, onnadenkend, lichtzinnig.
a'fetbantutel, m. = springram.
asfelbanC nt. = bazelaar, leuteraar.
ajetbengft, m. = dekhengst.
faletig = beuzelachtig, lichtzinnig.
faleitt, fciv. (h.) = jongen, teelen, fokken;
bazelen, raaskallen, leuteren.
attletbieb, f. = fokvee.
I. acefett, zie aafer.
II. fasfett, fct)iv. (b.) = uitrafelen.
fajennactt = moedernaakt, spiernaakt.
a'fer, iv. -, -n = vezel, draad, draadje.
, ii'ferdjett, f. -4, - = vezeltje, draadje.
falerig = draderig, vezelachtig.
fajertt, iAiv. (bj.) = uitrafelen, uithalen; fief;
f. = rafelen.
a'ferftoff, nt. = vezelstof.
a'fbion (spr.: fesjen), tv. - = fashion, mode,
gebruik.
fa'f4iottabei (spr.: fesjene 1)1) = fashionabel,
fajta, zie faferig. [naar de mode, fijn.
aaf;, f. B'affe4, der = vat, ton, mud, hectoliter; bem 1. ben Ooben au41dItagen ob. au4,
ftof3en = het vat den bodem inslaan (eig. em
fig.); bate gaffer ftingen nict, teere befto tner =-holle (leege) vaten klinkm 't hardst.
affalle, iv. -, -n = voorgevel, facade.
afrbattb, f. = band, hoepel.
fafpDar = te vatten, begrijpelijk.
aVbinber, tn. = kuiper.
afrbobrer, m. = handboor, boor voor het
spongat.
actfrbutter, iv. = boter in (of uit) 't vat, tonneboter.
frften, 1. -4, - = vaatje, tonnetje.
afrbaube, iv. = duig.
ra irbaubenbo13, j. = duighout, wagenschot.
faffenz fctv. (t .) = vatten, grijpen, vangen,
aangrijpen, inhouden, bevatten, begrijpen,
opvatten; rid) ein tern f., Out f. = moed
vatten; ber Saat faf3t 1000 9,Jtenf*n = kan
... bevatten; ba4 1aB fast 100 1 = heeft een
inhoud van 100 L.; einen (f einen) entictituf3
f. = een besluit nemen; feften uf3f. = vasten
voet krijgen; Surset f. = wortel schieten;
einen bet ber l 4re f. = op iems. eergevoel
nerken; VIbnefgung, einen ,t af3 gegen einen f.
= afkeer, haat tegen iem. opvatten; in Ootb
f. = in goud vatten of zetten; einen ehebanfett
in Taorte f. = ... in woorden uitdrukken;
Qlertrauen, %eigung Sit einem f. = vertrouwen
in, genegenheid voor iem. opvatten; ffit f. =
zich herstellen, kalm zijn, tot bedaren komen;
ficbj furs f. = kort zijn, niet veel woorden
gebruiken.
aaffer, m. -4, - = vang(bije)korf.
fargertoeife = bij vaten, bij tonnen.
faritg = geschikt voor 't vat.
af'flott', iv. -, -en = aangifte (van 't belastbaar vermogen e. d.).
fafilidi = te vatten, begrijpelijk, duidelijk.
aafrticbiett, iv. - = begrijpelijkheid, duidelijkheid.
aaffott' (spr.: fass6), W. -, -4 = fatsoen.
faffonie'ren, fcity . (O.) = fatsoeneeren.
laff'reif, nt. = hoepel, band.
Wang, iv. -,. -en = invating, zetting
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(eine& ebeffteine4), montuur; redactie, 't onder
woorden brengen (eine& 9Intrag4, eine& (fie=
banfen&); kalmte, gemoedsrust; bevatting,
begrip; au& ber a. fommen ob. &le bertieren =
van zijn stuk raken; au& ber a. bringen =
in de war, van zijn stuk brengen.

anflutta4gabe, iv., =fraft,

=bermiinen,

f. = bevattings-, begripsvermogen.

farfuttn4to4 = van zijn stuk, in de war,
buil en westen.

aafrtuaren, q3t. = kuiperswaren, waren in
vaten.

faf)'ivelfe = bij vaten, bij 't vat.
f.= vaatwerk, kuiperswerk, kisten.

fart = bijna, haast, schier, ongeveer.
–n = veraafta'ge (spr.: ..aazje), iv.
pakking (in 't bijz. vaten en kisten).

I. fallen, fcbiv. (b.) = vasten.
II. 3a'ften, 1. –& = het vasten; a., V. (aucb
nod) aajte unb aa'ften, tn.) = vasten,
vastentijd.

= vasten- of vastelavond.
altenabettb,
ajten fpeife,
spijs, soep
juppe, iv.
zonder vleesch of vet.
'saaffnac4 t, in. = vastenavond, vastelavond,
carneval.
, aaffna M Obruber, m. = zv ierbol.
'aaft'itaMt4illuftbarreiten, V.; =nar y , m.;
zOoffe, tv.;
1.; =fp* m., :3eit, tn. =
vastenavondilvermaken (of -pret); -gek (of
-zot); -grap; -spel; -uitgelatenheid; -tijd.
aafftag, m. = vastendag.
ar3e4, ;1 (14'00, V. = fasces (roedebundel
met bill).
= bundel,
Rafailet, aa43i'let, m. –&,
bos, lias.
fafilnie'rett, fa43Inte'ren, fcbtn. (b.) = fascineeren, betooveren.
fatal' = fataal, noodlottig, erg, lastig.
aatalWntu4, m. – = fatalisme, leer van het
noodlot.
aataliff, nt. –en, –en = fatalist.
–, –en = fataliteit, noodlot; atatitat',
tige gebeurtenis; noodlot.
–, – (of .. nen of
aala Morga'no,
= fata morgana, luchtspiegeling.
fatie'ren, fcbm. (t,.) = aangeven (van 't belastbaar vermogen).
;alum, f. –&, to = fatum, (nood)lot;
a a t a = lotgevallen.
= fat, modegek, zot.
actifle (Oat.), m. –n,
fau'dyn, fcbtn. (b.) = snuiven, blazen, sissen
(bon to en, aiicbfett, 2ofomotiben u. ii.).
faul = rot, verrot, bedorven; wormstekig;
lui, traag; faute affeb e = flauwe uitvluchten;
tauter kBi = flauwe mop; faute ffleben&arten =
praatjes voor de vaak; fauter Secbfet= wissel
zonder waarde; tattle Oefcbicbte = smerige
geschiedenis; bie eadje ift f. = is niet in den
haak, niet zuiver, is verdacht, er is een steak
aan los; er tegt fist auf bfe faith Seite = hij
leidt een lui seven; fauter Oaucb = luilak.
faul i bar = aan bederf onderhevig.
aaurbaunt, m. = vuilboom; zwarte els;
ook: vogelkers.
vuilbes.
aul'beere, iv.
aul'bett, 1. = rustbed, ledigheid, luiheid.
aul'biitte, tv. = rotbak.
verrotting, bederf.
dule, tn.
faulen, 41v. (ti.) = rotten, verrotten, bederven.
faulenaett„ fcbtv. (b.) luieren, luilakken.
aaulemer, m. –&, – = luiaard, luilak;
luiaardstoel.

fediten.

Raulemerer, in. –, –en = luilakkerij, leeg[looperij.
faulenprifit = luilakkig.
nut'ffeber, f. = rotkoorts.
aut'jeit, iv. – = luiheid, traagheid.
faullg = rottig.
iittrttW, in. – = verrotting, bederf.
aulloela, in. = luiaard, luilak.
attlIter, 1. = luiaard, al.
autt, m. –(e)&, –e = faun (Rom. veld- of
boschgod).
actit'na, tv. –, .. nen = fauna, dierewereld
(v. een landstreek).
aaultenblitt, m. = ontuchtige blik.
faultifc4 = faunachtig, grofzinnelijk, geil,
ontuchtig.
an% in. –, adufte = vuist; eine B'. in ber
Zafcbe numben = zijn vuisten ongemerkt ballen, zich opvreten van nijd; auf (feine) eigene
a. banbetit = op eigen hand; ba& patt tvie
We a. auf Mtge = dat past (slaat) als een
tang op een varken.
auffatnbot m. = back- of handaamteeldje.
auft'birtte, ix). = pondspeer.
auffbildfle, iv. = zakpistool.
auffebett, 1. –&, – = vuistje; rub in'&
B, duftcben tacben = in zijn vuistje lachen.
anuftbegen, m. = dolk, ponjaard.
fauffbid = zoo dik als een vuist; er bat e& f.
binter ben ebren = hij heeft ze leelijk achter
de mouw.
aawitet, m. –b, – = (mijnwerkers)hamer.
fauffgrof; = zoo groot als een vuist.
R auft' O antliter, m. = hamer (als waren), strijdhamer, vuisthamer.
aufVbattbfebub, m. = want.
auftlatnpf, m. = vuistgevecht.
auftliimpfcr, m. = vuistvechter.
aufflittn, m. = want; knuppel.
aufftlfattb, f. = (onder)pand.
aufftifiinber, m. = pandhouder.
auffpinfet, m. = korte schilderskwast.
auffredit, f. = vuistrecht.
aufrrienten, in. = leeren sabelkwast.
auftliige, iv. = handzaag.
aufffehlag, m. = vuistslag.
auteull' (spr.: fo-toi), m. –&, – & = fauteuil,
leunstoel.
aaulfrac0t, tn. = foutvracht.
faborifie'ren, fcbiv. (b.) = favorizeeren, begunstigen.
aborif, tn. –en, –en = favoriet, gunsteling.
tthort'te, Ratiorrtin, tv. –, –n u. ... tilt,
nen = favoriete, gunsteling(e).
at a'ge, Ia. –, –n = grap, klucht; feine axert 1=
geen complimenten1
aa i genntadyr, in. = grappemaker, vroolijke
klant.
.aalyn'ce (spr.: fajdse), tv. – = faience,
plateel- of tiardewerk, halfporselein.
;a'3it, f. –&, –e u. –& = uitkomst, som.
febril' = febriel, koortsachtig.
,ae'bruar u. aettruar', in. –(e)4, –e = Februari; hut a. = in Februari.
fedyfen, fcbiu. (b.) = oogsten, inzamelen.
aeriffer, m. –&, – = stek, loot (bee San=
[ftoct&).
edit'art, iv. = strijdwijze.
edit'bobett, ni. = schermzaal, -school.
edit'bruber, m. = bedelend gezel, bedelaar.
er4ebegett, m. = schermdegen, floret.
fedrten, ft. (b.), (bu ficbtft, et ficbt; focbt; fiicbte;
ficbt! gefocbten) = schermen; vechten; (mit ben
tanben) gesticuleeren, gebaren maken ; (bon
ben eanberburfeben) bedelen.
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aleOter, nt. —&, — = vechter, schermer,
zwaardvechter.

gett'tergang, m. = schermpartij, assaut.
Retifterftreici) , m. = stoot, steek, uitval.

aecli t'llijattb f ripti) , nt., :funft, Iv.; :fehrer (ob.
:uteifter), m. = schermil handschoen; -kunst;
-meester.

aectit'pla-4, m. = schermzaal; kampplaats,
strijdperk.

aeitt'frOttle, iv. = schermschool.
aecb t'll ftiici, 1.; r-ftunbe, tv. = scherm ii kunstje ;
-les.

ae'ber, tv. —, —n = veder, veer, pluim, pen,
(spring-, drijf-)veer; ben Zoget erfennt man
an ben aebern = men kent den vogel aan
zijn veeren; in ben aebern fiegen = in de
veeren (in bed) hggen ; er bat eine fpitige a. =
een scherpe pen; ficb mit fremben ebern
fcbmiicfen = met andermans veeren pronken;
eine a. fcbneiben = een pen vermaken; bie a.
ergreifen = naar de pen grijpen, de pen ter
hand nemen; einem ettv. in bie a. biftieren =
iem. iets dicteeren.
fe'berartig = veerachtig; veerkrachtig.
eberafbeft, m. = hard asbest.
eberbart, m. = pluimbal, volant; a. fpieten
= raketten.
ae'berbaltiViet, 1. = raketspel.
aeiberbefett, m. = plumeau, pluimstoffer.
e'berbett, 1. = veeren bed.
e'berbficifle, iv. = pennekoker.
e'berbufdi, m. = (bon lldgetn) kuif, (auf bem
Lute) pluim.
ac,berberre, to. = veeren dekbed.
feberfaratig = ve(d)ervormig.
ae'berfuMfer, m. —b, — = pennelikker.
ebergra4, 1. = vedergras.
e'berbafen, nt. = trekker aan de veer van
een geweer.
aeberbaiter, m. = pen(ne)houder.
aebertymbet, m. = handel in veeren.
ae'berti ara, 1. = kaoetsjoek; vlakgom.
ae'ber b elb, m. = held van de pen.
ae'bertillt, m. = hoed met veeren, pluimhoed.
fe'beritOt --.= ve(d)erachtig.
fe'bertg = beveerd, be- of gevederd.
eberfantpf, m. = pennestrijd.
e'berfaftett, m. = pennedoos, -koker.
eberfiet, tn. = penneschacht.
e'berfiffett, T. = veeren kussen.
eberfraft, h.). = veerkracht, elasticiteit.
ae'beririeg, m. = pennestrijd.
f e'beriefitt' = (zoo) licht als een veer.
ae'berte f en, 1. --- = ['t wegzoeken van de
veertjes van een kleed = pluimstrijken],
complimenten, plichtplegingen, omslag; nicbt
biet aeberteien& madyn = niet veel complimenten maken ; obne (biet) aeberrefen = zonder
veel complimenten.
aeberiefer, m. = pluimstrijker.
febertoi$ = zonder veeren, veerloos.
e'berntatratfe, tv. = springveeren matras.
& e'bernteffer, f. = pennemes.
fe'bern, jAtu. (b.) = plukken; de veeren verliezen, ruien; veeren; WO f. = ruien; veeren.
ae'ber O fiiig, m. u. f. = veeren peluw.
e'berpofe, tv. = penneschacht, veeren pen.
e'berpu#, m. = veeren tooi, vedertooi.
e'berfpatt, in. = spleet in de pen.
aeberfpatuter, m. = spanner van de veer.
ae'ber fO tel, 1. = lok ■ ogel, jachtvogel, valkejacht.
ae'ber fO i 4 e, iv. = punt van de pen.

i

l

l

efberfpute, iv. = penneschacht, spoel.

ge'berftreit, m. = pennestrijd.
e'ber ftrick m. = pennestreek, haal.
e'bertlief), 1 . = pluimgedierte; pennelikkersgilde.

e'berivage, iv. = balans met veer.
, e'bertueifie(r), ber a..c = schuimende
jonge wijn, most.
ae'berivilbbret,1.= klein wild, wild gevogelte.
ae'bertnifiter, m. = inktlap.
e'beraeiciptuttg, tv. = penteekening.
e'ber3irfel, m. = passer met veer.
eberptg, m. = pennestreek, haal.
gee, tv. —, —n = fee, toovergodin.
feenhaft= tooverachtig, betooverend, wonder...
ae'ettlIntiirMen, 1.; =Villa% m. = tooverilsprookje; -paleis.
aeenftiht, 1. = feeerie, tooverstuk.
e'enW e tt, to. = feeewereld.
' `eerie', iv. —, —en = feeerie.
egefeuer, 1. = vagevuur.
aegegetb, f. = veegloon.
fe'gen, fcbm. (b.) = keeren, vegen; (bie Straf3e,
ben Scbornftein, bie Zabn, ein Scbtvert) vegen;
(einen Orunnen, einen Graben) schoonmaken.
eger, m. —4, — = veger, schoonmaker.
egletter, 1., zie gege fewer.
eiffei, f. —4, — = veegsel.
l et), zie ebe.
etrbe, iv. —, --n = veete, vijandschap, strijd,
twist.
e O 'bebrief, m. = veetebrief, oorlogsverklaring.
clop to. —, —n = (Siberisch) eekhorentje,
bont.
Jew, m. —(e)l, —e = gebrek, feil, fout; misslag; obne a. = zonder gebrek, volmaakt;
zonder mankeeren.
fehrhar = feilbaar.
li ebirbarfeit, tv. — = feilbaarheid.
elOg betrag, nt. = tekort.
etWbitte, to. = geweigerd verzoek.
etyr6fatt, 1. = lage kaart, geen troefkaart.
etit'bogen, m. = mislukt vel druks.
ebt'brucf, m. = misdruk.
fetWbrurfen, fcbtv. (b.) = verkeerd drukken.
feirten, fcbtv. (ti.) = falen, missen, mislukken,
ontbreken, verkeerd handelen; heft gefebtt!=
glad mis! 0 fann ibm nicbt f.= het kan hem
niet mislukken; 0 febtt mir an bent ni3tigett
Obetbe ob. bc0 Oetb febtt mir = 't ontbreekt
mij aan ('t noodige) geld; f.mebrere Oegen,
ftiinbe = er ontbreken verscheiden voorwerpen,
er worden.. gemist; 0 febtte tvenig (baran),
fo tviire icb gefarten = het scheelde weinig, of
ik was gevallen; 0 fann nicbt f., baf3..= het
kan niet missen, niet uitblijven, dat ...; bc0
febtte nocb gar! = dat ontbrak er nog maar
aan; Iva& febtt bir? = wat scheelt, wat mankeert je? aebten ift menfcbticb = dwalen is
menschelijk.
aetyter, m. --, — = fout, gebrek, gebrekkigheid, kwaal, misslag, misschot, niet.
fetrterfrei = zonder fouten.
farterbaft = fout, verkeerd, met fouten,
foutief, onjuist, gebrekkig.
aeirterbaftigfett, iv. — = onnauwkeurigheid,
foutiviteit, gebrekkigheid.
fetyterlo4 = zonder een fout.
febt'fafgen, ft. (1.) = verkeerd varenofrijden.
aeOrturbe, tv. (int kartenf.Viet) = renonce.
fetit'fartien = wan- of miskleurig.
acigs gang, nt. = vergeefsche boodschap, loop.
Reht*Reburt, in. = misgeboorte.
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fehrgeb(e)n, unr. (i.) = verkeerd loopen,
misloopen.

fetit'greffen, ft. (b.) = een misslag doen, zich
vergissen, misgrijpen.
acig'oriff, in. = misgreep.
achtveb, nt. = misstoot, verkeerde houw
of slag.
a011arte, tn. = lage kaart, geen troefkaart.
febt'idtiefiett, ft. (b.) = misschieten; zich vergissen.
Met)Is fttlag, tn. = misslag, verkeerde slag].
feOfttlagen, ft. (f.) = misslaan; f., (i.) =
mislukken, Palen.
fe4rfcbliefi.ett, ft. (lj.) = verkeerde gevolgtrekking(en) makers.
ebrfehlufb m. = verkeerde gevolgtrekking.
etit'fitufb m. = misschot.
ebt'itofi, ni. = misstoot.
fetWftofgn, ft. (b.) = misstooten.
felgtreten, ft. (lj.) = misstappen.
aefirtritt, m. = misstap.
Rapt, tv. —, —en, zie a ei m.
aetrute, zie a e m e.

l

aetrliriiden, m.; JOitien, V.; :Immune,
iv. = eekhoorntjesbont II van den rug; van
de staarten; van den buik.
get, W. —, —en, zie g ee.
fei'en, fcbiv. (b.) = betooveren; (tegen ziekte,
betoovering en wapens door tooverkracht)
vrijwaren.
el'er, iv. —, —n = feest, plechtigheid, viering.
eleratiettb, in. = rust van 't werk; a.
macben = ophouden met werken.
el'erabenbglode, tv. = avond(rust)klok.
el'erabenbtmu4, T. = thuis (voor werklieden
e. d.).
fererig = werkeloos, nietsdoend.
aerertfang, m. = plechtige of feestelijke
klank.
aererileib, 1. = feestkleed, plechtgewaad.
ferertiot = plechtig, indrukwekkend, statig,
feestelijk.
aeverthweit, iv. —, —en = plechtigheid,
feestelij kheid, feest.
ferern, fcbtv. (b.) = vieren, verheerlijken,
prijzen; rusten van 't werk; staken.
ael'eritutthe, tv. = rustuur, schafttijd; ontspanningsuur.
el'ertag, m. = feestdag, feest; rustdag.
erertagditeiber, V. = zondagsehe kleeren.
, erfet m. —, —n; a., tn. —4, —= oordroes,
keeldroes.
feig(e) = laf, lafhartig, flauw; bros.
aei'ne, it). —, —n = vijg; einem Me a. gigot,
iveifen = iem. aftroeven, spottend afwijzen.
egenapfei, in. = vijgappel.
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gergenilbaunt, nt.; =Watt, f.; ziaffee, m.;
:torb, nt.; =Watt, m. = vijgellboom; -blad;
-koffie; -mandje; -bosch.

aeig'beit, iv. —, —en = laf heid, laf hartigheid,
flauwheid.

feitftwrAig = lafhartig, bleu of bloo.
aeiglierggieft, iv. = lafhartigheid, bleuheid.
1 eigling, nt. —(e)4, —e = lafaard, bloodaard.
eigluur3, iv. = speenkruid.
eigIvar3e, ib. = vijg(gezwel, -uitwas).
eigluaryttirant, 1. = speenkruid.
felt = to koop; veil, koopbaar, omkoopbaar.
eit'arbeft, iv. — = vijlwerk, 't vijlen.
eirbani, iv. = vijlbank.
feirbietett, ft. (b.) = te koop aanbieden, (uit)venten.

aerie, iv. —, —n = vijl; gerithfcbtore a. =

Joffe vijl; er legt bie to to a. an = hij legt
er de laatste hand aan.
ferIen, fcW-n. (b.) = vijlen; ein serf f. = een
werk beschaven, de y ip er over laten gaan.
aellettgriff, m. = heft of hecht van een vijl.
aertentiatter, m. = klem.
ertenbaner, m. = vijlekapper.
erlenfieft, 1. = a eitengriff.
erIer, m. = vijler, beschaver.
eirtieft, iv. — = veilheid, (om)koopbaarheid.
and% j. —(e)4 = vijlsel.
ell'floben, m. = handschroef.
feil'fdyn, icbni. (b.) = (af)dingen, marchandeeren.
eilliter, tn. —4, — = afdinger.

1

eit'fei, f. --&, aeit'f0iine, V., aetiltaub,

m. = vijlsel.

acifftott, in. = handschroef.
I. actin, m. —(e)4, —e = schuim.
II. Mein*, m. —(e)4, —e; ael'itteit, in. —4, — =
hooiberg, mijt, hoop koren].
fait = fijn (in alien Zerivenbung4iveifen); leuk;
ba4 ift nicbt f.= dat is niet aardig; f. artig =
heel zoet.
Jeinb, m. —(e0, —e = vijand; ber bicife a.=
de duivel; einem feinb fein = iem. vijandig
gezind zijn.
aellfbeaattb, f. = vijandig land, land van
den vijand.
feinblict) = vijandelijk (a. a ba4 f ..e deer);
vijandig (I. O. einem f. gefinnt fein).
aeinbl A aft, it). —, —en = vijandschap, vijandigheid.
felttb'frOaftfirk -. felig = vijandelijk, vijandig.
einbjetinieit, tn. = vijandelijkheid.
ei'ne, to. — = fijn gehalte.
feinsfiiiitig = fijngevoelig, teergevoelig,

aeittliibligiett, tn. —; aein'gefiibl, f. =
fijngevoeligheid.

aein'geb alt, nt. = gehalte (ber Viinen).
fein'gliebriger Taudy4 = fijngebouwde, tengere
gestalte.

ein'beitel, tn. = fijne (vlas- of hennep)hekel.
, ein'Oeit, tn. —, —en = fijnheid; sluwheid,
schranderheid; gehalte.
feinliirnig = fijnkorrelig.
aelnluater, in. = miniatuurschilder.
feinintafrbig = met fijne mazen of steken,
fijn geweven.
fein'fitnterienb = fijnproevend.
ein'frWneder, ni. = fijnproever, lekkerbek.
einaleb'Mett, 1. = zoetelief.
ein'fpftfer, m. = fijnslijper.
ein'aucter, nt. = geraffineerde suiker.
ferrig, zie feierig.
felt = (ben tierifcben unb menrcbficben Aiirpern
nub niirpertelien) vet, omvangrijk.
aeilte, ix). — = vetheid, zwaarheid.
ferften, fcbiv. (b.) = vetmesten.
Reifftnit, aeritigreit, tr). = aeifte.
aci ff3 eit, iv. = jachttijd.
aellet, 1. —4, — = (gewest.) mes.
fergen, fcw-u. (f.) = grijnzen, grijnslachen.
aertiet, m. —4, —, of iv. —, —n = katoenfluweel, pluche, trijp.
[ael'ber, m. —4, — = wag].
aercOen, 1. --, — = meerzalm.
gab, 1. —(e)4, —er = open vlakte, veld (ook
in de wapenkunde); akker, gebied, slagveld,
vlak, paneel; fiber a. geben = naar buiten
gaan, buiten wandelen; ba4 ftebt nocb in
iveitem aetbe = dat is nog ver af, hangt nog
in de lucht; eine Krutee in4 a. ftellen = een
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leger te velde brengen; bc0 a. bebaften ob.
bOaupten = het veld behouden; bad B. riiumen
= het veld ruimen; in a. riicfen ob.au aetbe
aiOen = te velde trekken.
acib' ll attar, m.; :aPotfjere, tn.; :arbeit, tu.;
:arbeiter, tn. = veldflaltaar, -apotheek; -arbeid; -arbeider.
elb'bikier, m. = bakker in 't leger.
elb'butterie, in. = veldbatterij.
elbliau, nt. = akkerbouw, landbouw.
elbliereinigung, Iv. = reguleering van
grondbezit.
in. = sjerp.
elblitunte, VD. = veldbloem.
,l elb s twinte, tn. = tuinbo,n.
elb'bieb, m. = akkerdief.
elb'bienft, m. = velddienst.
elb f bienftorbuung, In. = reglement op den
velddienst.
felbein' = door de velden, het veld in.
aelb'ertife, tn. = gewone erwt.
gellYtinfc4e, In. = veldflesch.
raelb f flueljt, zie aabnenffucbt. felb'fliiit:
:--tia, zie fabnenffilcbtig].
aciblrebet, m. = strooperij, nl. baldadige
beschadiging van wat te velde staat.
elb'aefliiget, f. = veldgevogelte.
elb'aeiftlteber, m. = veldprediker.
elb'neriit, f. = akkergereedschap; oorlogs[tuig.
fetb f gerernt = kundig (Nger).
5eIVIInefrOreif 1.; = g eferiiitb f.; : RetuadO, 1.=
veld II geschreeuw ; -geschut ; -gewas.
elb'grafien, m. = greppel.
elb f aritle, tn. = veldkrekel.
elblytuptinann, m. = opperbevelhebber.
elbl fier y , m.; :111tOit, 1.; =4iiter, m.; :Witte,
tn. = veldilheer; -hoen (patrijs); -wachter;
-hut (barak).
aelbliiger, rn. = jager (op klein wild); koerier; jager (militair).
elb'fatt3lei, In. = kanselarij te velde.
elbleffel, tn. = veldketel.
elbliiite, in. = veldkeuken.
elbliinnel, m. = wilde komijn.
elblaner, 1. = kamp.
elblattlit, m. = veldlatuw, veldsla.
elbla3arett, 1. = ambulance.
abler*, iv. = veldleeuwerik.
elb f utari, tn. = veldgrens; gemeentegebied.
elbInarfdiall, m. = veldmaarschalk.
elb'ntaw$, In. = veldmuis.
elblnefier, m. = landmeter.
elblnutii, In. = veld- of krijgsmuziek.
elblniitle, tn. = politiemuts.
elb'naciOar, m. = landbuurman.
eft/0113d, tn. = veldpolitie, marechaussee.
elb'pott, tn. = veldpost.
elb i tioftantt, f. = postkantoor te velde.
elb'Prebiaer, m. = veldprediker.
Metb'propft, m. = kapiteingeweldige].
letb f ratte, W. = veldrat.
elb i redit, 1. = landrecht, akkerwet.
elb'llruf, m.; Jalat, in. = veldlikreet; - sla.
elblebaittel4aint, m. = heermoes.
elblitaben, m. = schade (aan de akkers
door 't onweer).
aelblitame, in. = veldschans.
Laelblclier ob. :fd)ever, m. = veldscheerder,
chirurg].
elbliteuite, in. = vogelverschrikker.
elblitlaitt, In. = -veldsla,g.
elblitlattae, tn. = veldslang (kanon).
t elblttreiber, m. = regimentsscbrijver.
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eiblitiitf, m. = veldwachter.
elblebluamitt, m. = paddestoel.
v e lgdasnplavt 0. e t .
t elbllutt, m. = =
elb'fpinat, m.
, elbltein, m. = grenssteen.
getb f f-tu41, m. = vouwstoel.
getb'lltruppen, $t; :Waite, in.; :Witter,
tn. = veldlltroepen; -wacht; -wachter.
acibluebet, m. = sergeant-majoor, (adjudantonderofficier).
elbluea, m. = landweg.
elblvirte, In. = veldwikke.
elblviefe, In. = akkerweide.
elbluinbe, tn. = akkerwinde.
, elbluirtfc4aft, tv. = landhuishoudkunde.
aelb'ieiMen, f. = veldteeken, standaard.
Relb'3eua, 1. = oorlogstuig.
aeib'yugineifter, m. = generaal van de artillerie.
telelb'Ema, m. = veldtocht.
Rage, tn. —' —n = velg; omgeploegd land.
fagot, fcbin. (b.) = velgen; omploegen.
aergenbauer, m. = wagenmaker.
vlies;• er Ot;veil, f. — ( e)&, —e = vel, huid, vlies
ein bicfe a. = hij heeft een dikke (harde)
huid; einem bc0 . fiber bie Cbren 6ieben =
iem. het vel over de ooren halen; einem ba4
a. gerben = iem. op zijn huid komen, afrossen ; fitt mir nod) 3Inifcben a. unb ateirc =
ik ben nog niet vast be,loten.
aella0, m. ---&, -- = fellah (landbouwdrijvend Arabier).
eWbereiter, in. = leerbereider, leertouwer.
elFeifen, 1. — , — = valies, reistasch,
ransel, brievezak.
aerreifentiferb, 1. = pakpaard (dat de brievemaal draagt).
aefonle i , ril. —, —n = felonie, ontrouw, arglist, verraad.
let, nt. —en, —en = rots, rotssteen, steen.
eWart, iv. = rotssoort.
k etivbloct, m. = rotsblok.
ellett, m. --, — = rots, rotssteen.
ellettabbang, m. = rotshelling.
ellenDett, f. = rotsbedding.
ellentierg, m. = rotsberg.
m. = rotsblok.
ellenbloci,
l
erfenbort, m. = steenbok.
fellenfeft = vast als een rots, onwankelbaar,
onwrikbaar.
el i fenfefte, in. = rotsvesting.
ellenfi34re, In. = rots- of bergpijnboom.

R

ellengebirge, f. = Rotsgebergte.

ellengrunb, m. = rotsharde grond(slag),
kdal
tusschen rotsen, rotsdal.
aellentyclbe, tn. = steengroep, steenhoop;
zachte rotsglooiing.
n als een rots.
fellenOart = steenhard, hard
iette iv.; : t f
sftee tetne , mhartut
e1 en
it 4iiienrfie, I ff . it)=.. ren
l4 c
tn. = rotsileiland'; -kelder; -keten; -kloof.
aellettilinaffe, tn., :nett, f.; :Ofab, m. =
rots II massa ; -nest ; -pad.
aerfien11Platte, tn.; :riff, f.. -rig, m. = rots II plateau; -klip (of -rif); -spleet.
aerfen tl frOarti t, m., :f Milli*, tn., :fififultb,
In. = rotskloof.
a afen II fc4ici)t, W. ; : fOlife, iv.; = fteg ( ob. ':fteig),
m. = rotsillaag; -punt; -pad.
aerf en[l tat, f.; :lifer, 1.; Ivanb, In. = rots II dal;
-oever ; -wand.
ellentheri, f. = fijn rotsgesteente.

ellelmiege, tn. = klipgeit.

felfictit.

aerfentliigel.
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fetiflitt = steenachtig, rotsachtig.
fella = rotsig, vol rotsen.
g eW II far, f.; =friftatt, m.; :tuOpe, tu.;:ntaffe,
W.; :frijroffen, m.; :ftein, m. = rotslikloof;
-kristal; -top; -massa; -klip; -steen.
—n = feloek, bark, klein
vaartuig zonder dek met zeilen en riemen.
—n = veem.
aente,
aent'ileritift, 1. = veemgerecht.
..na = femininum, vrouelnininunt,
welijk geslacht.
— feminisme (sociaal stelRentinWinuL
sel, dat in alle opzichten gelijkheid predikt
van de rechten van vrouwen en mannen).
fentittillifM = feministisch.
= wilde gierst.
en It, m.
= venkel.
en'rfjel, m.

actule, tn.

aen'ftertuerf, f. = de vensters.
aen'ttertvirbet,
grendel, pin em 't raam
vast to zetten.
act-t3,
—, —en = omheining.
[aer'ne,
—n, —n = veerman.]
aerig(a)er, m. — — = (Zwitsersch) tusschenpersoon, afzender.
ae'rien, 13f.
vacantie; Au ben a. batjeim
fein = met de vacantie thuis zijn.

aerienabtelfung, :beputation,
= vacantiekamer (bei Oericbt).

ae'rienjolonie, tn.; :reife

:pit,

=

vacantie li kolonie ; -reis ; -tijd.

rverlet, At erlefiten,

— = big, biggetje ;

viezerik, vuilpoes.

aerlelfraut, f. = biggekruid.
ferletn, fcbin. (b.) = jongen, biggetjes krij-

acifitellia0fet, m.; :branntivein, m. ; :botA,
gen; zich zwijnachtig gedragen (aucb in torten).
f.; :iji, f.; :tee, m.; =ivaffer, f. = venken- aeffelftecOer, m. = knoeier, beunhaas; =
appel; -brandewijn; -bout (sassefras); -ohs;

Zi3infefabborat.

-thee; -water.
= beunhazerij.
actlefftetterarbeit,
aeltiattOlauv8 (spr. : fie ..), nt. — = Fenianisme term = ferm, flunk, stevig, vast, zeker.
(fersche nationale en socialistische partij). At erman', m. —(eA —e = firman, ferman, ver= Fenian. fe'nifit =
m.
ordening v. d. Sultan.
Feniansch.
aerntatte, tn. —,
= (9,Ruf.) fermate, rustpunt ':1\
actin', 1. —(eA —e = veen, moerasland.
— = venster, raam, raampje ; am-tent', —(e)d, —e = ferment, zuurdeeg,
geiffter, f.
er inirft bad Gelb aunt a. binai0 = hij gooit
gistingstof.
het geld weg.
fermentation', in. —, —en = fermentatie,
Wen'fterbanb, f. = riem aan het raampje in gisting.
een rijtuig.
termentieren, f p m. (i.) = fermenteeren, gisten.
= vensterbank.
atnIterbant
fern = ver, veraf, verwijderd; [in 't vorige
jaar]; er ftebt mir f. = ik sta in geen betrekRen'fterblet, = hood van het raam.
aciffterbogett, nt. = veusterboog.
king tot hem; 0 fiegt mir f., baron 3tt benten
= bank onder het raam,
aettjterbrett,
ik denk er in de verste verte niet aan; icb
vensterbank.

babe nicbt bon f. baron gebacbt ik heb er

aenIterbrii ftung, in. — = vensterleuning.
volstrekt niet aan gedacht ; bc0 fei f. bon mir ! =
— = venstertje.
Renifteriben,
het zij verre van mij ! bon f. = van verre; bon
Rettiftereifen, f. = ijzeren vensterstaaf.
nab teeth f. = van heinde en ver.
venstervleugel.
aen'ftertiiiget, i-n.
aernambuti fjo13, T. = fernambukhout, brazi= venstergordijn.
AtenItergarbine,
liehout.
antsftergiebel, m. = vensterfronton.
aern'anficbt,
= vergezicht.
iveiti fternitter, T. = traliewerk voor een venster. gersite,
—tt verte, afstand, verschiet;
auk tier
`aen'fterlIgia, T.; :*fen, m. ; :Oaf0e,
=
van verre; bc0 tiegt nocb in
venster II glas ; -haak ; -knipje.
en'fterriffen, f. = kozijnkussen.
ettifterfitt, in. = stopverf.
en'fterfren3, f. = kruis van het venster.
en'itertabett, m. = luik, blind.
vensterleuning.
en'ttertelpe,
fetfftern, fcbib. (b.) = een rneisje voor haar
venster het hof makers: doorhalen, de les lezen.
RenifterlInifite, iv.; :Offnung,
; :Parabe.
= venstednis; -opening; -parade.
= dam, penant.
en'fterOfeiter,
= kozijnkussen.
en'Iterpolfter,

g
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en'tter promenabe, tu.; :ram en, m ;:rien et,

m.; :frOeibe, in.=--venster II promenade(-parade);
-raam (-kozijn); -grendel; -rust.
aen'fterfriiirtn, m. = jaloezie.
ettlterfinO, m. = vensterdorpel.
enifter flyieuel , = penantspiegel; spionnetje.
= houten bout voor
en
i fterfpro ffe,
venster.
aelffterftiibe, *awn, $f.= vensterstaven,
spanjoletten.
en'ftetCeuer, in. = belasting op de vensters.
etefterftod, m. = vensterbank, kozijn.
in.=bovendorpel van een venster.
= glazen deur.
ett'ftertiir,
eiffterbertiefung, iv. = indieping van den
muur voor het venster.

etefteritur3,

k

aen'Iterborbang, in. = gordijn.

Wetter

= dat is nog ver af.

Lfefitert, fcbib. (b.) = veraf zijn, zich in de
verte voordoen; verwijderen].
I. aer'ner, m.
= gletscher.
II. fer'ner = verder ; van nu af, voortaan, hanger,
nog meer.
fer'nerOitt = voortaan, vervolgens.
verder, later.
ferinertnett, fer'nertueitig
verrekijker.
aertenta, f.
fernlier = van verre.
fern'bin = in de verte.
ern'tnaterei, to. = decorschilderkunst.
gern'roOr, 1. = verrekijker, teleskoop.
aeriffir4t, in. —, — en = vergezicht.
fernifirtitiq = verziende.
verziendheid.
aernificbtinieit, iv. —
ern' fpredyr, nt. = telefoon.
ernifprertjerantt, f. = telefoonkantoor.
lern'fpredigebilfin, iv. = telefoniste.
ern' fpred)funft, kn. = telefonie.
ertffpreCtette,
= spreekcel; bffentficbe
= publieke spreekcel.
aertftierietpc, tn. = grootverkeer (tegenst.:
buurtverkeer).
aerje, —n = Kiel, hak; einem auf bet a.
(ob. ben aerien) nacbfofgen, rein = him. op de
hielen volgen, zitten.
gerifenffectife, tn. = Achillespees.
Reef enfliigel, 431.=hielvleugels (v. Mercurius).

gerfengelb.

aettgeftiotntift.

222

aerjettnetb geben = zijn hielen lichten, er feffnagetn, fcbto.(0.) = vastspijkeren.
van door gaan.
aeitna 4 nte, to. — = gevangenneming, arrestatie.
aer'fenieber, T. = hielstuk.
fer'tig = klaar, gereed, af, vaardig; f. our feirneimen, ft. (b.) = gevangennemen, arVareife = gereed voor 't vertrek, om te vertrekken; er ift f. = hij is klaar of dood of op of
dronken of bankroet; mit einem f. toerben =
het met iem. klaar spelen; mit etto. f. wet=
ben = met iets klaar komen, iets klaar spelen;
unb f. = kant en klaar.
[ferligen, Teo:, (lj .) = zenden, gereed maken,
klaar maken, afmaken, afdoen ; vervaardigen].
aerstinfeit, to. —, —en = vaardigheid, vlugheid, handigheid.
aevtigftettung, to. = voltooiing.
fertil' = fertiel, vruchtbaar.
aertititiir, to. — = fertiliteit, vruchtbaarheid.
— = ies, f-mol.
I. Fes, f.
II. ac#, m. u. f. — u. effe&, — u. aeffe =
fes (Turksche muts).
feta) = kranig, hupsch, niet preutsch.
aefb zie g= e II.
aeffet, —n = boei, keten, kluister;
koot (eine& $ferbefute&); einem aeffetn anlegen
ob. einen ht aeffeht fcbtagen = iem. de boeien
aandoen of in de boeien staan.
Reffetbanon, m. = ballon captif.
aerfelgerrifluiir, 1. = kootzweer.
ballon captif.
aeffenuftfrOiff, f.
ferfein, fcbto. (b.) = boeien, kluisteren (eig.
en fig.); ketenen.
feft = vast, samenhangend, stevig, flink ,
bestendig, standvastig, versterkt; icb bin ber
feften Tteinung = ik ben van de stellige
meening; fteif unb f. bebaupten = stijf en
strak volhouden; f. bteiben = (ook:) zich
staande houden; standvastig blijven.
deft, 1. —(e)&, —e = feest.
geffattOrput m. = feestcomitè, feestcommissie.
(b.) = vastbinden.
feffbinben,
—n = vesting, versterkte plaats;
tr.
I. e'
bie aeite be& Ointmet& = uitspansel.
II. feltel = toe maar ! houd je goed!
aefreffen, f. = feestmaal, feestmaaltijd, gastmaal, banket.
geftlefer, to. = feestviering.
Weirigabe, h.; :gettirl)t, f. = feestligave;
-gedicht.
festijn, gastmaal.
,Veft'gelage,

ceft' ll g enoffen, V . ; :nefan g, m. ; -getilutntel,
1.; :geloattb, = feesti(genooten; -gezang;
-gewoel; -gewaad.

feft'gefeilt = vast, gezet (43-rei&), bepaald.
fefrbatten, ft. (lj.) = vasthouden, tegenhouden; standhouden, houden, stevig zijn.

fe'ftigen, fcbto. (b.) = vast maken, bevestigen.
aelltnteit, tn. — = vastheid, stevigheid.
degelijkheid, flinkheid, zekerheid, standvastigheid.
iv. —, —en = festiviteit.
efeffelb, f. = feestkleed.
t eftlanb, 1. = vasteland.
fefflegett, fcbto. (b.) = vastleggen.
fefribt = feestelijk, plechtig; f. begeben =
vieren.
aeftlithreit, to. —, —en feestelijkheid, feest,
plechtigheid.
eftlieb, f. = feestlied.
eftlorat, f. = feestzaal, -lokaal.
fertluadien, fcbto. (b.) = vastmaken; gevangen
nemen; f. an (mit Zat.) = bevestigen aan.

.1Veft'1mabl, f. = feestmaal, banket.

resteeren.

aeftou', (spr.: festa), 1. --&, --& = festoen,
bloem- en loofversiering.

feftonnie'ren fcbto. (b.) = festonneeren, versieren; omzoomen.

aeft'lltirttner, m.; :orbuung, m.; :prebigt, in.;
:vette, tn.; :tett-11er, tn. = feestilcommissaris;
-regeling; -preek; -rede; -redenaar.

aeft'llreib ett, m.; :frimauL m.; :fifintud,
m.; : frtrift, In. = feestjklans, -maal; -tooi;
-programma.

fefffeilen, fcbto. (b.) = (einen $rei&, lag)
vaststellen, bepalen; einen f. = gevangen
zetten; ficb f. = zich vestigen.

aeftletmtta, tn. —, —en = vaststelling, bepaling; opsluiting.

feit'fitlen, ft. (b.) = vast of stevig zitten;
aan den grond zitten; vastzitten, niet verder
kunnen, blijven steken.
aeftlpiel, f. = feeststuk, gelegenheidsstuk.
fett'f-teb(e)n, uttr. (b.) = vast staan, stevig
zijn, zeker of standvastig staan.
feftifteriett, fcbtv. (b.) = vaststellen, bepalen,
staven, constateeren.
aefetag, nt. = feestdag.
fefftitglicti = feestelijk, plechtig, zondagsch,
op zijn zondags.
efftrubet, m. = feestdrukte, -gewoel.
eftung, in. —, —en = vesting, versterkte
plaats.

aeltmtg4Ilarreft, m.; :artilferie, in.; :bait,
m. = vestingilarrest, -artillerie; -bouw.

aellung4II haft, to.; :foimuanbant, m. =
vestingilstraf; -kommandant (of plaats-).
eltungerieg, m. = belegeringsoorlog.
eltang.S4)fabi, m. = schanspaal, palissade.
eltung4lIftrafe, to.; :Wan, m.; :Wert, 1. =
vestingHstraf; -muur (of -wal); -werk.
aefevit, tn. = feesttijd.
,aeft'aug, m. = (feestelijke) optocht.
aete, it). —, —n = feest, partij.
Wie'ren, fctri. (lj.) = feteeren, vieren, eeren.
aelififi, m. —a, —e = fetisch, tooverding,
amulet, godabeeld.
artifrWutiO, m. — = fetischisme, fetischvereering.
I. fett = vet, dik, vruchtbaar, voordeelig, rijk;
ba& ttlirb ben loft (ob. ba& kraut) aucb nicW
f. macben = dat zal ook niet helpen; ein
tette& Wmt, eine fette $frilttbe = een vet
baantje of postje ; ein fetter l3raten = een vetje,
een voordeelige zaak.
H. Jett, f. —(e)&, —e = vet, smout; einem
fein a. geben = iem. zijn vet geven, flunk de
waarheid zeggen; er friegt nor: fein a. = hij
heeft nog wat (standjes) te wachten.
lett'abiagerung, in. = vetlaag.
ett'ammer, tn. = ortolaan.
ett'auge, f. = oog (op de soep).
ett'baudj, m. = dikbuik, smeerbuik.
fettlIduchig = dikbuikig.
aettlbiatt, f.; :bruit, tn.; :harm, m. =
vetlikruid, -breuk; -darm.
gerte, iv. — = vetheid, zwaarlijvigheid.
talent, fctn. (b.) = vetten, smeren.
ettleber, tn. = stuitveer.

ett'llfteden, m. ; :fi cat4, n).; :genic m.;
n:gefcbutart,
tn.; :gefripuulft, In. =

vetlivlek
(of -viak); -galas; -reuk; -smaak; -gezwel.

aettljammel.

aeuerftront.

223

fen'erfangenb = (ont)brandbaar, ontvlambaar.
feu'erfeft = vuurvast.
= brand-, wijnvlek.
etVerfterfen,
aen'ergabel, in. = ovenijzer, vuurpook.
=
vuurschoof.
neergartie,
aeu'ernatter, 1. = haardijzer, rooster.
feus ergefafirtie4 = brandgevaarlijk.
= brandklok.
vetliklomp; -blad; -maag.
eiVerntocie,
zie 92alafd)en.
aleu'ergtut, tn. = vuurgloed.
=
eu'erbaten, m. = pook, brandhaak.
:fclituan3, m. ; Jurtit,
aettlfiiure,
vetlizuur; -staart; -zucht.
en' er erb, nt. = vuurhaard.
aettluare, in. = spekslagerswaar.
eu'ertio13, f. = brandhout.
=
vetzak,
dikzak.
= brandhoorn.
eOutie,
aeur
effluent%
; :3CUC, in.= vetilweide; -cel. feu'erio ! = brand!
aett'll eth e,
neeriiifer, nt. = vuurkever, lichtkever.
aet'3en, — vod, lap, lor; flarde,

aettljantmei, tn. = vetschaap.
= vetkoopman.
70tt i balltiCr,
Atettl)aut, iv. = vetvlies.
= hartvervetting.
etrbera,
fertic4t = vetachtig.
= vettig.
vettigheid.
At atigfeit, in. —
etV Rump en, m.; :fraut, 1.; :nitwit, In. =

a

stukje, snipper; er fcblug brein, bat ed a.
gab = hij sloeg er op, dat de lappen er bij
hingen; er bat einen a. = hij heeft een stuk
[in zijn kraag.
feurtjt vochtig, nat, klam.
e'aeudit'brett, f. = voehtplank.
eucbtigfeit.
zie
eurirte,
feltarteit, fcbin. (b.) = vochten, bevochtigen.
vochtigheid, vocht.
—
aeurlytigiett,
enstYtigteitOgrati, m. = vochtigheidsgraad.
natkoud, kil.
fencOefatt
actuttlammer, m. = vochtkamer (Oucbbr.).
aeuri)trutuite, vochtbak, kuip ($ucbbr.).
[feuctit'obrig = nog niet droog achter de
ooren, groen, onrijp.]
feubat' = feudaal, 't leenstelsel betreffende;
reactionair; (stud.) fijn; ein eu b a I er =
een reactionnair.
eubatiO'inuO, Tn. = feudalisme, leenstelsel.
feudaalstaat.
eitb a ant, m.
;VeuballUftent, aenballuefen, f.=leenstelsel.
= onecht leen.
eulffter,
ewer, T. – vuur, brand, vurigheid,
hitte, ijver; a. anfegen = brandstichten; a.
anmacben = vuur aanleggen, aanmaken; a.
fangen = vuur vatten; a. rufen brand roepen; a. geben = vuur geven; fur einen burcb4
a. gebn = voor iem. door 't vuur loopen;
er macbt a. babinter (of binter bie tube) =
hij zet er kracht (of haast) achter; bad a.
fcbtligt au& bem Zacbe = 't vuur slaat dak
uit, de twist breekt uit; er bat a. im Zacb
= hij is kwaad; a. unb jtamme =
vuur en vlam spuwen; mit a. nub Scbinert
beriniiften, bertifgen = te vuur en te zwaard
verwoesten, verdelgen; gebrannte g inb fcbeut
bc0 a. = een ezel stoot zich geen tweemaal
aan denzelfden steen; athifcben ainei a. ge,
raten = tusschen twee vuren raker..
nveranbeter, m. = vuuraanbidder.
= brandweerinrichting.
,eVeu'eranftatt,
oferameiger, nt. = brandsein.
of erarbeter, in. = vuurwerker.
fen'erartig = vurig.
= brandassurantie.
Iewercifietaran3,
m.; :becren, f.= vuurileiVeril 011ie, iv.;
baalc, -bol; -bekken.
feu'erbeftanbig = vuurvast, vuurbestendig.
eu'erbeitattuttn, in. = lijkverbranding.
aeu'erbuct, m. = haardijzer.
pronkboon.
aeu'erbo Otte,
nVerbrant, m. = brandend stuk hout, fakkel.
tondeldoos; vuurhaard.
p
over i 4 e ,
= vuurdienst, -aanbidding.
eu'erbienft,
eu'erelfer, m. = vurige ijver.
eu'ereinier, m. = brandemmer.
eu'ereffe, tn. = schoorsteen.
vuurwaaier.
eu'erfacber, m.

a
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Weu'erfatme, iv. = brandvlag.

eiferraffe,

in. = brandassurantiekas.

iv. = vuurkogel, vuurbol.
il eeu'erinaet,
u' er u n ft, in. = vuurwerkerskunst.
nvertfinitter, nt. = vuurwerker.
– = VuurilnVeriltant, 1.; :Ianber, m.
land; -lander.
nt. = brandalarm.
= leer van het vuur.
eu'erteftre,
= brandladder.
aeu'ertetter,
mannen van de
eu'ertijfebmaititfr4aft,
brandweer.
aeu'ermal, f. = brandvlek, litteeken, wijnvlek.
= stoker.
;:eu'ertnann,
eu'enitateriat, f.= bra ndstof, brandmateriaal.
[aeu'ermatter, in. = schoorsteen.]
gen'ermeer, f. = vuurzee.
Reuserntelter, in. = brandsignaal.
aeu'ermarfer, m. = mortier.
fen'ern, fcbtv. (b.) = vuren, schieten; (einen
Cfen) stoken; (tt.ola) stoken, branden.
nVerofen, m = vuuroven.
brandverordening.
eu'erorbtturtg,
eteerPfanne, in. = vuurpan.
en'erPfett, in. = vuurpijl.
eu'erOfutit, m. = vuurpoel.
ett'erProbe, in. = vuurproef, toets.
= vuurrad, fontein.
eu'errab,
eu'erraunt, m. = haard.
eit' erregen, en. = vuurregen.
eu'errii0Men, f. = herfstadonis.
eu'erroto, f. = vuurroer.
feu' errot vuurrood, gloeiend rood.
eu'erf ante, in. = vuurzuil, -kolom.
aeu'erObrunft, iv. = brand.
= brandschade.
aeu'erfrnaben,
= brandschouw.
eu'erfcbau,
= vuurgloed, -schijnsel.
eu'erfdiein,
feleerfiten = bang voor vuur.
Reteerfekiff, 1. = vuurschvipu,brander.
eu'erfebirnt, m. = vuur-, haardscherm.
, en'erfottot f. = geweerslot.
eu'erfcbtunb, m. = vuurpoel; vuurmond.
vuur-, tonderzwam.
eu'erfcfnuantm, m.
= brandgevaar.
eu'erOnefabr,
feiverfilter = brandvrij.
aewerfignal, T. = vuursein, brandsein.
etVerOnot, in. = brandnood.
eu'erfonne, in. = brandende zon.
feu'erfpeteub = vuurspuwend.
cu.' eriVritfe, te. = brandspuit.
eu'erftabt, nt. = vuurstaal, vuurslag.
= plaats of tooneel van een
nVerftatte,
brand; haard.
Reu'eriteitt, m. = vuursteen.
= vuur, stookplaats.
eu'erftelle,
eu'er Mot itt.; : ftrafe, tv.; nt.;
r. ftrout, = vuurlistof; -straf; -straal;

il

g

ii
a

#

-stroom.

aenertatife.

aitiaffirdie.

224

aeteerli tante, Yu.; =tonne,
:tob,
vuur doop ; -ton; -dood.
R eu'erung, tv. —, —en = verwarming; brandstof (fen).
= 't vergulden in 't vuur.
Rett'erbergabuttn,
R en'erber ildjerung, = brandverzekering,
-waarborg, -assurantie.
= verzilvering in
aett'erberfilberung,
't vuur.
= brandwacht; bewaker van
Rett'ertutute,
een vuurtoren.
= vuurwapen.
afe,
R eiVerW
f
Reuserivarte, tn. = baak, kustvuur.
= brandweer.
Retti ertuchr,
R eu'erivefmnann, In. = brandsp . iitgast, brandweerman.
R en'eriverf, 1. = [brandstof; schietmateriaal];
vuurwerk ; ein
abbrennen= een v. afsteken.
acit i ertverfer, m.
— = vuurwerker, vuurwerkmaker.
aeu'ertuerferfuttft,
= vuurwerkerskunst.
= pyrotechnische
acu'ertuerferfri)ute,
school.
R etVerinof f , m. = vuurtong, die uit de kachel
slaat.
aeu'er3ange, tv. = vuurtang.
R eiVervi M en, f. = vuur- of brandsignaal;
brandvlek.
Reteer3eug, f. = tondeldoos (met toebehooren); vuurslag, vuurtoestel.
ReteerAuttber, m. = vuurzwam, tonder,
brandstof.
aeulitant' (spr.: fOljant), m. —en, —en, of
aeulitanti'nertniittch, m. = feuillant, voorm.
Fransche monnikorde; gematigde politieke
club in de Fr. revolutie.
%ettifieton' (spr.: fOljeta), f. — — = feuilleton.
ant-Web:mi ff, —en, —en = feuilletonist.
feterig vurig, brandend heet, gloeiend, driftig, hartstochtelijk.
felfrio! = brand!
ens-rung, zie euetung.
aex, m. —e4 u. —en, —On) = nar, grappemaker, idioot, „die op iets verzot is".
zie t ffeff.
ff. = foigenbe eeiten : volgende bladzijden;
febr fein: zeer fijn.
—
huurrijtuig, vigelante;
ataler, m.
koetsier.
—n = fiaal, spits torentje.
Riasfe, to.
alano, f. —4, —4 = fiasco; a. ntacben =
fiasco maken, mislukken, schipbreuk lijden.
Wet = fiat.
—n = a-b-boekje, eerste leesarbet, tr.
boekje.
—n = vezel.
arber,
Atibrite, f. —(e)4 = fibrine, vezelstof.
fibs ii ' = vezelig, draderig.
—n = fiche.
al f rbe (spr.: fiesje),
—n = spar.
airtrte,
fictrten = pijnen, pijnboomhouten, vuren.
R icirtetta ti f ef, m. = sparappel.
airirtenbaunt, tn. = sparreboom.
Rimengriin, f. = sparregroen.
icfrtentmitt, m. = pijn(boome) sparrewoud.
gicirtertbar 3 , 1. = pijnboomhars.
t irrytetti g3, = pijnboomehout, vurenhout.
Ricirtenntarber, m. = houtmarter.
sparrebosch.
m.
tdrten3a0fen, m. = sparappel.
= fichu.
(spr.: fisju),
raiere (norbb.) tn.
—n =
dj
= keen en weer draaien.
fiCrfacten,

alif f acter,

— = grootspreker, onbe-

trouwbaar mensch.

gibeifomtni fr (spr.: ..tniffe
= fideicommis, onvervreemdbaar erfgoed.

fiber = fideel, vroolijk, opgeruimd, jolig; ein
fibefe4 ,au4 = een jolige klant.
— = fideliteit, opgeruimdheid,
athetitat,
trouwhartigheid.
at'bibtO, m. — u. — u. 4e = fidibus,
gevouwen strookje papier om de pijp aan te
steken.
aibtt3', 1. —(e) = fiducie, vertrouwen;
otbe mein recbte4
bap = ik heb er niet
veel fiducie in.
f= op uw gezondheid!
I R iefler,
zie atbe r.
= koorts; getbe4,
II. ate'ber, f.
a. = gele, heete koorts;
a. = anderdaagsche, derdendaagsche k.
Atiefierait f aff, m. = aanval van koorts.
Rieberang ft, = koortsachtige angst.
fieberartig = koortsachtig.
= middel tegen de koorts:.
Rieberaroti,
fie'berfret = vrij van koorts.
Rieberfroft, m. = huivering van koorts,,
koortskoude, -rilling.
= koortsgloed.
aie'bernfut,
fieberbaft = koortsachtig, koortsig.
iebertyitle, to. = koortshitte.
= koortskoude.
ie'beriiifte,
fie'bertrattf = ziek van de koorts, koortslijdend'..
%ieüerlattuerge, = likkepot tegen de koorts.
Rie'bermittef, 1. = middel tegen de koorts.
fittn. (b.) = (de) koorts hebben, rillen.
R iefierrinbe,
= koortsbast, kina.
= koortsrilling.
R ie'ber fit auer,
aiefiertratutt, m. = koortsdroom; koortsige„
ijlende droom.
aiebertuerOfet, m. = het afnemen en weer
opkomen van de koorts.
Atiebei, tv.—,
= fiedel, viool, vedel.
Rie'befflogen, nt. = strijkstok.
fiebeItt, fcbto. (b.) = fiedelen, zagen, krassen.
(fj.) = van veeren voorzien.
fiebertt,
Riebler, m.
— = vioolspeler, vedelaar.
m. —(e), —e = ingewandworm; fijt.
aierdjen, f. —4 = Fietje, Sofietje.
alerattf (spr.:
m. — en, — en = kramer,
kermisman.
fie'ren, fcto. (b.) = (zeem.) vieren.
R igur',
—, —en = gestalte, figuur, of beelding, schaakstuk ; I8itb in ganaer = portret
te voeten uit;
macben = figuur slaan.
aigurarutufif, tn. = figurale of gefigureerde
muziek.
jigurant', in. —en, —en = figurant.
figurie'ren, fcbto.(b.)= figureeren, voorstellen..
= figuurlijk, oneigenlijk, overdrachtelijk.
Riftion',
—, —en = fictie, verdichting.
= fictief, verdicht, in de verbeelding
bestaande, niet werkelijk.
altantette,
—(e)4, —e = fijne vezel; meeldraad.
Rifer (spr.: flee), f.
= filet, lendestuk ; fijn breiwerk.
aile'tert,
= goudversieringen op boekbanden.
= filiaalinrichting, filiaal,
attlaranitaft,
bid -inrichting.
—n = filiaal, bijkerk, bijt13.
kantoor.
= bijkerk.
gitialltrite,

R
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Bing-ran', r. —(e) = filigraan.
itigrAn'arbeit, iv. = filigraanwerk, open
goud- en zilverdraadwerk.
Whit, in. —(e)4, —e u. —4 = film, celluloidplaat.
;inter, m. u. f. —b, — = filter.
filitent = filtreeren.
ailtrat', 1. —(e)4, —e = flltraat, 't gefiltreerde.
ittration', iv. —, —en = filtrate.
fittrie'ren, fcbiv. (b.) = filtreeren.
ailtrier'ntafitine, W. = filtreerrnachine.
a thrum, f. —4, .. tren = filtrum, filter.
aiI3, in. —0, —e = vilt, vilten hoed, slijkerts; vrek, duitedief; verwarde haarbos; ein
grober a. = lomperd.
,Iliii'arbeit, iv. = viltwerk.
il3'balfiten, 1. = inktrol, inktbal.
if3'becie, iv. = vilten deken.
I. 03en, fcbiv. (b.) = vilten, tot vilt maken,
met vilt overtrekken; vrekkig zijn.
II. fir3en = vilten.
ai1'3er, in. —4, — = viltwerker.
at13'1nit, nt. = vilten hoed.
fit'314 - -, viltachtig; vrekkig, krenterig.
ailr3igfett, iv. — = vrekkigheid.
ifg'fraut, 1. = viltkruid.
ilVapOett, m. = viltlap.
it3latO, tv. = platluis.
ailalmantel, m.; :mime, in.; .f4u4, m.;
:NW, iv. = vilten mantel; v. mute of pet;
v. schoen; v. zool.
1113lafel, in. = hoedemakersplank.
ita'untertage, iv. = blanchet.
int'
ut ei, nt . —4, — = wig; zware hamer.
,
inal 'abf rifiut, m. = finale sluiting.
;ina'le, 1. ---, ---& = finale.
Wittat'fat In. = doelaanwijzende zin.
inan'ce; ainatte.', iv. — = financiewezen.
inancier' (spr.: finets-jee), in. —4, —I =
financier, geldman.
inam'beantter, tn.= ambtenaar bij financien.
, Inan'3en, q3f. = financien, geldmiddelen.
ainam'frage, Iv. = geldkwestie, financidele
kwestie.
finatteeir = financieel.
ainan3fer' (spr.: findts-jee), m. —4, —4 =
financier, geldman.
finamie'ren, fin. (b.) = geld bezorgen.
inana'fauttner, to. = rekenkamer.
inam'utinifter, m. = minister van financien.
ainatt3'0iirbter, in. = pachter van de geldmiddelen.
am'rat, m. = financieraad.
inam'fac4e, iv. = geldzaak.
- inan3'bertualter, m. = bestuurder van de
geldmiddelen, administrateur, rentmeester.
aittanalueft, tn. = financiewezen, financieele
wereld.
Rittauptiefen, f. = financiewezen; departement van financien.
finb'flar = vindbaar, to vinden.
ain'beMa0, f. = vondelingshuis.
aitt'beitinb, f. = vondeling.
fin'ben, ft. (lj.) (bu finbeft, er finbet; fanb;
flinbe; finbe! gefunben) = vinden, treffen, ontmoeten; fur gut f.= goed vinden; Oeifati f.=
instemming vinden, succes hebben; fir4 f. =
zich vinden; gevonden worden; [zich bevinden]; ba4 finbet ficb = dat zal wel schikken,
we zullen zien; e4 f. ficb 2eute = er worden
menschen gevonden of er zijn m.; e4 faith
ficb, baf3.... = het bleek, dat ...; ficb aurecbt
f. = zijn weg vinden; er fanb lid) in biefem
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek, I.
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eirrivarr nicbt aurecbt = hij kon uit Bien warboel niet wijs worden; ficb in bie felt, in
bie timftanbe f. = zich in de wereld8che dingen,
in de omstandigheden schikken.
in'beort, m. = vindpiaats.
in'ber, in. —b, — = vinder.
lu'berfoim, m. = belooning voor den vinder.
fin'bia = vindingrijk, handig, scherp, schrander.
alitbling, nt. — (e)4, — e = vondeling; zwerf blok.
inbling4blorf, m. = zwerfblok.
in'buna, iv. —, —en = vinding.
inefle, to. —, —n = finesse, fijne bijzonderheid, sluwheid.
Wiener, m. —4, — = vinger; her Mine a. =
de pink; er rentatfe men a. bariac = hij likt
er vinger en duim near (af), hij zou 't wat graag
hebben; fidj hie a. Verbrennen = zijn vingers
branden, zich in de vingers snijden; er rilbrt
feinen f. = hij steekt geen hand nit; er bat
(ob. ma(*) lange a. = hij heeft lange vingers, hij steelt; er fann bie . nfcbt batten =
hij kan zijn vingers (handen) niet thuis houden; ba4 fann man ficb an ben aingern ab.s,
berMibten = dat kan men op zijn vingers
narekenen; er fann e4 an ben afttgern ber%
fagen = hij kept het op zijn duim(pje); einen
auf bie j. ffopfen = iem. op zijn vingers
tikken; einem auf hie a. feben = iem. op de
vingers zien; etv. ct20 ben a ..n faugen =
iets uit zijn duim zuigen; einem OW. bunt
bie . feben = van iem. iets door de vingers
zien ; wit .. n auf einen iveifen (ob. aefgen) =
met den vinger iem. nawijzen; met &len fiinf
ingerit augreifen = met zijn beide handen
aanpakken; man fann itjn um ben fteinen
a. tnideln = men kan hem om den vinger
winders.
tin'nerbreit, :bid = een vinger breed, dik;
zoo breed, zoo dik als een vinger.
fin'nerfertta = vingervlug.
aittigerfertigreit, to. = vingervlugheid.
fin'gerfOrmig = vingervormig.
in'aergeleni,f. = vingergewricht.
in'tlerriefrOluiir, f. = fijt.
in'nerfilit, m. = vingerhoed; vingerhoedskruid.
ainigerfraut, f. = (plant) ganzerik.
fin'gerfang = zoo fang als een vinger, een
vinger lang.
itt'flerling, m. —(e)4, —e = vingerling, duimeling.
fin'nertt, icbtn. (b.) = vingeren, de vingers
heen en weer bewegen; (fig.) flikken, lappen.
lin'geruagei, m. = nagel.
in'aerfail, m. = vingerzetting (Out.).
in'aerftlitfe, to. = vingertop.
itt'aerfPraMe, iv. = vingertaal, -spraak.
aitegeritod, m. = vingerhout (bee ,atib,
fcbubmacber4).
ain'gerftreder, m. = strekker, strekspier.
Itin'nerturO, f. = vingerdoekje.
in'aeriibunq, iv. = vingeroefening.
tu'aertuurin, m. = fijt.
tifgervig, m. = vingerwijzing, wenk.
fingie'ren, fcbiu. (b.) = fingeeren, verzinnen,
aannemen; her fingierte Oeivinn = de imaginaire winst.
alltif0 (spr.: finnisj), m. u. f. = finish.
ainif(e), m. .. fen. .. fen = vink ; varken, knor,
boef (stud. die geen lid van 't corps is).
finlein, Irbil). (ii.) = vinden.
inlenbauer, m. (u. f.) = vinkekooi.
atinlenfang, m. = vinkevangst.
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gifteiftimme.

cif dj'djett, f. -4, — = vischje; fiche.
ifeb'baittOfer, m. = stoomtrawler.
iffebett, fcbtn. (b.) = visschen; im Zrilben f. =
in troebel water visschen.
— = vogelaar, vinker.
ginner, tn.
— = visscher.
—n = yin; puist, pukkel; arteber, nt.
I.
huidziekte.
affcberbarie, tv., =boot, 1. = visschersschuit,
-pink.
—n = Yin, Finlander.
II. 5tit'ne, m.
alfrterborf, f. = visschersdorp.
attneftfd), nt. = vinvisch.
—, —en = visscherij, vischvangst.
1ff:beret',
fittIttg = puisterig.
Finsch, Finlandsch; ber
at'frbergarit, f. = vischnet.
fin'ttifit
97leerbufen = de Finsche Golf.
at'rebergeritt, f. = vischtuig.
= Finland.
ailefterbiitte, iv. = visschershut.
atuttlanb,
vereeniging v. visschers.
— = Finlander.
alfeberinnung,
ainnlanber, m.
ailiterfabn, tn. = visschersboot.
finn'lkinbipt = Finlandsch.
arfrberfutter, nt. = visschersschuit.
= vinvisch.
ainn s tual,
fittlier = donker, duister, geheel donker; Ri'frberieitte, tv. = lijn, touw.
= vischnet.
somber, onheilspellend; im ain itern = in het 7filrherneff,
donker; im finftern tappen = in 't duister arfft erfterO en, f. = watersteekspel.
ai'frberguttft, tn. = visschersgilde.
rondtasten, onzeker zijn.
-hiller/attn. —, — en = donkerte ; duisterheid. atifitlang, m. = vischvangst.
= vin.
.'atfcfrfloffe,
nt. = duisterling.
— = duisternis, donkerheid, atterlgarierte, tv.; zgarn, f.; =geter, m.;
ain'tternt.8,
=gereclittgreit, zgerucb, m. = visch gelei ;
(zons)verduistering.
-net; -gier; -recht; -reuk (of -lucht).
—n -= schijnstoot; kunstgreep,
atn'te,
:barett, m. = vischllgraat;
kneep, streek, voorwendsel.
aifollgriite,
-haak.
—e = knip (met duim en midgtoo, tn.
— = vischbun, -kaar.
delvinger); 9,Neifter a. = snij ( d ) er, kleermaker. athfrOatter, m.
aifrir4 anten, m. = kruisnet.
—e;
airstefam, m.
en = beuzelarij, nietigheid, gekheid, ,ViCclis banbel, nt. = vischhandel.
CVircbiblittbier, iv. = vischkoopman.
zottepraat, onzin.
alfdrbaut, tv. = visschehuid.
firm = ferm.
cif dj'^ofer, m. = vischventer.
—, .. men = firma.
eatenta,
—e = firmament, uit- frfcbtebt = vischachtig, visch...
airmantent', 1.
aifO taften, m. = vischkaar.
spansel.
tv.; :reffet, m ; =Herne, h.;
firlite(Ott, fcbtti. (b.) = vormen, 't vormsel
=fiber, m. = (of -spaan); -ketel
toedienen.
(of -pan); -kieuw; -aas.
Rientefung, to. —, —en = vormsel.
airIttettbudi, 1. = boek der firma's.
m.; 4afe, tv. =
alfeb'llforb, m. ;
firmte'ren, fcbtn. (b.) = de firma onderteekenen. visch mand (of ben); -kuit ; -pekel.
m.; =net, 1.; =otter, h.;
atriteling, m. —(e) , —e = communiekind.
—e = sneeuw van het
=paftete, iv. = vischll markt; -net; -otter;
I. giro, m.
[-pastei.
= vischrijk.
vorige jaar, de eeuwige sneeuw; Alpentop.
alfcb'reiber, m. = (gewone) reiger.
II. orn = oud, van 't vorige jaar.
=
fuik.
—n
=
eeuwige
sneeuw;
rijpalfrirreufe,
givne, iv. —,
:fpeife, iv. = vischilschub;
aifit'llfAuppe,
heid van den wijn.
-spijs.
zie air n I
air'ner, tn.
,
m.
=
vischdag;
vastendag.
g
m. = oude wijn.
Wrirta
—fe = vernis, schijn, mooi aifoteir4, m. = vischvijver.
atr'ittO, tn.
m.
=
walvischtraan.
aifdrtran,
uiterlijk.
vernisverf.
atfriytopt, m. = ischpo t.
airiniearbe,
MfrbluatTer, f. = vischwater.
firltiffett, fcbtn. (b.) = vernisE en.
—en
=
worst,
—,
alfiVivebr, f. = vijverrooster.
a.,
—e;
air% m.
atfcirtneib, f. = vischwijf, -vrouw.
nok (ein0 Zacbd); top, kruin (bee R3erg0).
aiftfrtueiber, m. = vischvijver.
airfrbairett, m. = nokbalk.
aififr3aUlt, m. = vijverrooster.
Fis, 1. — = (9)14) f. kruis, fis.
vischtuig.
aicrf), m. —e = visch; gefunb tnie ein a.= aiftlY3eug, T.
= vischteelt.
a.=
atfcb'Aucbt,
(zoo) gezond als een visch; ftumm tnie ein
stom als een visch, stilzwijgend; er ift timber atirtrotg, m. = trek, haal met het net, vangst.
a. nocb atelf,t = hij is visch nog vleesch, attintaten'ten, ;M. = praatjes, mooie woorden.
hij weet niet wat hij wil; faule= uit- a10far, m. — (e)4, — e = fiskaal, ambtenaar die
den fiscus vertegenwoordigt; ambtenaar van
vluchten, praatjes; er befommt a. otjne Ord,
het openbaar ministerie.
ten = hij krijgt slaag.
AtiOarattivalt, m. = advocaat-fiskaal.
atfdrabler, m. = vischarend.
A4Ornt'gefeth 1. = fiskale wet.
= vischhaak, hoek.
itifdrattgel,
fiOraltfc0 = fiskaal.
Rifrirbe4iitter, m. = vischkom, vischkaar.
atOs tuO, m. — = fiscus, schatkist.
alfdrüeln, f. = balein.
Wu. (b.) = fluisteren.
frfPeitt,
fiCrirbetuern = baleinen.
—, —en = fissuur, barst, spleet.
Mut',
Itfcifbetnrod, m. = hoepelrok.
—e = windje; paddestoel.
if'bigfe,
= vischblaas.
ift, m.
—n = fistel, etterkanaal; fausset,
tv.
ifeffbiut, f. = visschebloed.
kopstem; bur bie a. finclen = fausset zingen.
vischbloedig.
f. = fistelzweer.
= vischbroedsel; heel jonge
alfch'brut,
visch; pootvisch.
iftetftintnte, iv. = faussetstem.
= koolmees.
Rtiffettutetfe,
Rittlenneif, f. = vinkenet.
ainifenfrifiag, nt. = vinkezang, -slag, -knip.
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flaferig.

ffftutie'ren, febin. (b.) = fausset zingen.
wary:plat' (spr.: flazjolet), 1. –(e)6, –e =
flageolet, kleine fluit.
ait' firk tn. –(e)6, –e = vlerk, wiek.
tirbotme, in. = snijboon.
Matfge, tn. –, –It = vlag; bie .tc . aufbitfen,
t 7i1rtten, f. –6, – = draadje, spiertje.
einfiefjen, aufftecren, ftreicben = de vlaghijschen,
;it';e iv. – , –It = streng garen of zijde, streng.
inhalen, uitsteken, strijken.
firvit, tcbiu. (fl . ) = aan strengen winden; ftaa'aen, fcbtn. (b.) = vlaggen, met de vlag
fronsen, rimpeien; tuchtigen.
salueeren.
fig = vast (Oebalt, q3rel6); fire ,.‘5'bee = idee atag'genlibemon ftration, :funbgetinntl, im
fixe; fig unb fertig = kant en klaar; fig in = vlagvertoon.
etiv. fein = knap in iets zijn; f . ! = %lug! ataq'fiettoffiiier, m. = vlagofficier.
Raul auf fire 2ieferung = levering op termijn alacfgenfctiff,f. = vlaggeschip.
fixe; 2ieferung f. unb tiiglict) = levering in ataa'nett ftanqe, iv. = vraggestok.
kooperskeuze.
itacitants = flagrant, schreeuwend, openlijk,
aigation', iv. –, –en = fixatie.
tale, iv. –, –n = schakelnet. [duidelijk.
ftalen, fcbin. (ti.) = met den schakel visschen.
fis gen, bin. (b.) = speculeeren.
alafonr (spr.: ..1c5"), t. –6, –6 = flacon, flrsch.
at'ger, nt. –6, – = speculant.
figie'ren, fcbin. (b.) = vasthouden, vastmaken, ataiinattber, m. –6, – = Vlaming.
bevestigen; fixeeren, aanstaren.
fialitilitbifd) ,---- Vlaamsch.
aieftern, m. = vaste star.
CVlaittiberq, tit. – (e)6, – e tweehandig zwaard.
al'gu,nt1. ----, ..ga = vaste som; fixum.
rs'. Iii' ine, m. –n, –n = Viaming.
aielb, m. –(e)6, –e = fjeld, bergvlakte.
Ztainintgo, m. –6, –6 = flamingo.
fliilnifit = Vlaamsch; knorrig, pruttelig.
;Viotti, nt. –(e)6, –e = fjord, golf.
T. = flulben: gulden.
atamlanber, nt. –6, – = Vlaming.
tiarb = plat (Oruft, Zacb, aafiraeua, t',anb, ftant i tiinbifcb = Vlaamsch.
Wale, Zeller); vlak (.ctilb, lanb, Ufer, einfef); afiinttle *n, t. –6, – = vlammefje.
laag (lifer, eafter); oppervlakkig (Oebanre, atont i nte, iv. –, –n = vlam (in alle bet.);
931enfcb). in ..n feten, fiebn = in vlam zetten, staan;
atilety, to. –, –n = vlak, zijvlak; opper- aeuer u. a. fiieien = y our en vlam spuwen.
vlakte; vlak (ber,anb); plat (be 6 Zegen6); flontInen, fctqn. (b.) = vlammen, zengen,
vlakte; geneigte a. = hellend clak.
branden, flikkeren, vonkelen.
[fta'rt)en, fci)n). (b.) -=-vlak, glad makenl
7f tanti ntenange, f. = fonkelend oog.
ativrtentnoott., m.= oppervlak,vlakte-inhoud.;Vtant i ntenbitintr, iv. = herfstsering, fox
atifebenmat 1. = vlaktemaat.
atatiftnemineer f. = zee van vlammen.
atiletienmeffung, iv. = planimetrie, vlakte- atatinnett f rt rift, W. = vlammeschrift, vurig
meting.
schrift.
tii'djenrantn, tn. = opperviak. ruimte. grootte. ManentenfOuert, T. = vlammend zwaard.
, tartYfetb, 1. = open veld, vlakke veld.
atainf inen fpliw, in. ,---,-. vurige, vlammende
atactrfufb in. = platvoet.
schicht.
ftait'fiifgn = platvoetig.
ftanentern, ftant'inern, fct)in.(f).) = flikkeren.
afarfrOcit, n'. –, –en = vlakheid, platheid. fliantlitin = vlammend, gevlamd.
altuirfoOf, ni. = bekrompen, oppervlakkig ,CVlan'beri-t, f. –6 = Vlaanderen.
mensch, domkop.
atan'brer, m. –s, – = Vlaming.
tarirtanb, f. = laag land.
ftan'brifci) = Vlaamsch.
,, tartrfiinber, in. –b, – = laaglander,
atonal', f. –(06, –e = flanel.
,tarfrunfe, iv. = platneus.
flanaten = flanellen.
O in. –(e)4 = vlas.
5,fonettillanAtiq, m.; 4)ofen, $t.; =Wit, j. =
flanellen pak; fl. broek; fl. japon.
ftarO'artig = vlasachtig.
giatV'Oart, tn. = vlasbaard, melkmuil.
ataneurs, ----, –e -= flaneur.
Riarbetnt, tn. = vlasbouw.
ftanie'ren, tibin. (b.) = flaneeren.
tarWtmerrie, ill. = Nlasbraak.
aionle, iv. –, –n = flank, zijde.
s
etart)ebiltitt el, f. = bos vla.
9'atanntifee,riteanit, tir ft, m. = aanval in de flank.
f)
ftijoforot --.. van vlas; einem Bitten ffilebferven
fcbiv. (b.) = flankeeren; in de flank
Tart breben = fern. voor den gek houden.
aanvallen; flaneeren, straatslijpen, rondslenterfimPetartie, iv. = vlaskleer.
CVlart(t)'frify, to. –, –n = koppelring. [rem
flort) ,efarbig = vlaskleurig.
iv. –, --it = hanglip; eine ,ii-. macben
atari14'11 f eib, f.; =tint nt.; .,4aar, f.=iilasilde lip laten hangen.
akker (of -veld); -vink; -tsar.
7f 1a4,
ni.
–e6, –e = lomperd.
,K
atattiellbattbef, m.; =tpecW, Iro.; ft:), ni.= flaO'fig = lomp, vlegelachtig.
vlasaiandel; -hekel; -boi (of -kop).
alar'be, iv. –, –n = breed stuk.
atari)0 ' 1!illii1g e, in.; =Cilium, ni.; =ftt-nnef, aliifciytten, f. ---:',, – = fleschje, karafje.
tr. = vlasilmolen, -zaad; -stengel.
atiffriie, it. –, –It =flesch, karaf; katrol;
auf ob. in ata id;en filffen = op flesschen doen.
afacler f euer, 1. = flikkervuur.
tit-Klan, fcbm. (b.) = flikkeren, flakkeren.
aictifttcubier, f. = flesschebier.
afacon', zie ata f on.
70.to'fiteruftell, f. = flesscterek.
= via, vlade; parnekoek. ', In'frijeullteller, .:futter, m.,--- likeurkeldertje.
'Vial:len, ni. – ,
, ta'benbader, m. = banIcetbakker.
Alalifienfortl, in. = flesschemand.
ata'bertfrieg, in. = pannekoekekrijg (Hertog ain'frbentiirtik4, in. = kalehas.
Maurits tegen Fr. v. Saksen 1542).
ataififienftiinbre, m. = flesschebakje.
ata'ber, nt. –6, –n = ,horn, vlek.
wtajcilenthein, in. ----,- wijn op flesschen.
ficeberig = ahornen; Nlekkerig.
iitaitctiettaug, in. = takel. Patrol.
atabu'fc, in. –, –n = floddermuts.
=bilkslager.
A'iaftfriter, ni. –t, – ,---aiagelfant', in. –en, – en = flageilant, geesel- ata' f er, to. –, –n -= ader in 't hout, \ lek, stippel.
monnik.
ftifferig..--- geaderd, vlekkerig, gestippeld.

afaci ,

ainOln,

15"

atattergeift.
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ataftergeift, m. = onbestendigheid, wuftheid ;
wuft mensch.

= vlegeljaren.
ate'netiabre,
I. fie1 4ett, fcfPv. (h.) 3u einem um etib. = iem.

fiat'terWtft = onbestendig, wuft, lichtzinnig. of tot iem. om jets smeeken, bidden.
— = smeeking, smeekbede.
atat'tertiaftinteit, — = wuftheid, onbe- II. ate' b eit, f.
stendigheid.
ftelientfilt = smeekend, dringend, vurig.
= vleesch (in alle bet.); a.
atei f tt , f.
atatler O uttb, m. = vliegende bond.
ani4en = dik worden.
fiat't(e)rin = wuft, onbestendig.
tatitcrutine, to. = floddermijn.
fladderen, wapperen,
klapwieken, thrtelen, wuft doen.
= lichtzinnigheid, wuftheid.
atafterfinn,
ftattie'ren, fcblv. (b.) = flatteeren.
flan' flauw (bon Sex T3rfe, bon (efcf)aften,
bons .gittbe), zwak, mat; be0 Oefebiift ift ob.
gebt f. = de zaken staan flauw.
atau'e, atiiit'e, —, = slapte (in zaken).
ftau'ett, fcbru. (b.) = flauw, laag zijn (bon
$reifen).
daunt, nt. —(e) = dons, vlashaar (am Sinn);
nierevet.
— = baissier.
atatentacb er,
atatutfbart, ut. = vlasbaard, donsbaard.
=
donsveer.
TitautrefOwr,
zacht als dons.
flaunt:fanjet)
stai n,ataufrb, m. —0, —e = vlok wol of
haar; harige jas.
itaufeirtanife = in vlokken.
—n = praatje(s), flauwe
ataule
drukte, uitvlucht.
— praatjesmaker,
afaujettinait er, m.
druktemaker, bluffer.
harige jas, duffelsche jas.
Watt e- 'roct,
--e = vlegel, lomperd.
a1ii5, in.
flii'ien fift, fcbiv. (b.) = lomp gaan liggen.
= pees.
Wecitife, to. —,
pezig, vol pezen.
fiedrfig
= vlecht, [vlechtwerk];
7lealyte, tn. —,
huiduitslag; korstmos.
ftertyten, ft. (f).) (bu fticbtft, er flicbt; ffocbt;
fitictte; ffictit geffoMen) vlechten; in elkaar
zetten; tot stand brengen; einen auf Nab f.
iem. op het rad spannen.
ftertftertartin = vurig (bon ber .aut).
Werittlanibe, to. = bindwilg.
afeciolverf, f. = vlechtwerk.
atm, —(e)?, e = lap, stuk; vlek of lak;
plek, plaats; mikpunt; er tomtnt nicbt born a. =
hij schiet niet op; er bat bo ,er6 auf bem
retert a. = hij heeft het hart op de rechte
plaats; bad .9Jtaut auf bent red)ten a. batten =
niet op zijn mondje gevallen zijn.
— = stukje, vlekje, vlakje.
aterretert,
— — = vlek, L:met; vlek, grout
I. ateclett,
dorp.
II. fleelett, fcbiro. (b.) = vlakken, [bevlekken, besmettenl, spikkelen; (schoen) stukje opzetten,
lappen; opschieten, vorderen.
vlekkeloos, zonder srnet.
fteefettly
vlekkewater.
ateetentainffer, f.
,tect'fietier, f. = lekkoorts, purperkoorts.
fleet-in = gev lekt, v lekkerig, vuil ; gespikkeld.
atedleife, in. = vlekkezeep.
ated thaffer, 1. = vlekkewater.
= vliegende hoed.
tei terfintal,
= leermuis.
• te ' berntau,
stofvleugel, -veger; [spotfebertui f it,
tend: degen].
Meet, f.— e ; 'vfe(e)te, iv. —, n vaart.
—
vlegel, dorschv!egel;
ale'net, m.
vlegel, lomperd, lummel.
atenetel', lo. –, —en = lompheid, vlegelachtigheid.
fle'nelt)aft = vlegelachtig, lomp.

ftati tern, fcblv. (b.)

0eifetrbattf,=vleeschbank, vleeschstalletje.
= bouillon, vleeschnat.
teifeirtarii 0 e,
ateifotiviimta t etmen, f. = bouillontablet.
afeifoci f en, f. = schrap-, schaafmes.
— — vleeschhouwer, slager.
aterfrijer,
afeijefi ernatig, m.: einen a. tun = een vergeefschen gang doen.
ateljefier1Iburfite (ob. =nefetle), m.; =Ounb,
tn.; =ittititnn, F.lagers11knecht; -hond;
-vereeniging (of -bond).
vleezen, van vleesch.
fteijeffertt
ftelfelyerAeunenb = vleeschaanzettend, -verwekkend.
Clei'fite&itft, iv. = Nleeschelijke lust .
=.
icif rir II cif er, tn.; :egtraft, tn. u. f., :fartie,
vleeschileter; -extrakt; -kleur.
fteifetrfarbett = vleeschkleurig.
,fafb f.; =ftlege, iv. =
atelfrfi'llfafer,
vleesch11vezel, - kuip; -N lieg.
vleeschetend.
fteifelyfreffetth

afelfai'llfreffer, m., =nabet, a ; =neiviief0, f.;
=Oaten, m.; :-.1auer, vleese,h eter
(carnivoor); , -work; -uitwas (of -gezwel);-haak;

-houwer.
ateifarti ant,

= vleezig vlies.
vleeschachtig.
vleezig.
atei i rirfatunter, iv. = bewaarkamer voor gezouten vleesch.
atei f o 11 ftiifptett, f. ; :tfutufnn, nt.; =raft, W.;
=fabett, nt. vleeschIlballetje, -klomp; -spijs;
-winkel.
= leer van de vleezige deelen.
afei f it tam
ateifetrteint, nt. = vleeschlijm.
vleeschelijk.
afrifdrti V eit, iv. — = vleesehelijkheid, zinnelijkheid.
7fteifcWittabe, Iv. = vleeschmade.
derde maag(ber Ziiae1).
teifctrntanett, m.

ftei'iMiebt

teifeirlIntannet, m.; =math,

=nteffer, f.;

= vleesch 11 nood (of -gebrek); -markt ;
=net,
-mes; -nood (-gebrek).

ateifrirl P aftete,

=fitarren, m.; =fMnitte,

= vleeschlipastei; -bank (of
iv.; :fpeife,
-stalletje); -plak; -spijs.
peilstift.
ateifelrfter4er,
= belasting op vleesch.
feiirtYfteuer,

teiftir II fuPPc, Is.; =tag, 81.; =tette, V.; 400f,

m. =- vleeschilsoep; - dag; - deelen; - pot.

ateifClivare, fr.; :Wane, m.;

lv.;

=fuerbung, no.; :futattbe, lv.; =kitt y% iv.; Aejt,

= vleeschllwaar; -schaal; -klier; -wording;
-wonder -worst; -tijd.
telfb m. —e?, = vlijt, ijver, naarstigheid;
mit = met opzet; a. bricbt er
overwint alles.
vlijtig, ijverig; druk.
fiettie'rett, Tcliiv. (b.) = verLuigen, vervoegen.
fien'nett, fcbiv. ((j.) = grienen, huilen, schreien,
drenzen.
= drenzer, schreeuwleelijk.
atetfuer, nt.
drenzerij, huilerij.
tennereiv,
pijlschans.
—n
6te'friie,
ateet.
afet,
—(e)?.,, —e
fleffetjen, fcbiv. (b.) bie Beibtte = de tanden

knarsen, laten zien.
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I fleud0 = ftiebt.]
t.]
Eftettat =
flegi l bet = buigbaar, verander]ijk.
ategion', ta. —, —en = flexie, buiging, verholl. = bolliinbifcber Oulben.
[voeging.
m.
= zeeatibieftier, spr.. : ...
roo ver, vrij buiter.
alittarbeit, n). - lapwerk, verstelwerk.
1. Wren, jcbta. (t.) = lappen, verstellen;
einem etrn. am Bengt, f. iem. een poets
spelen,iem. jets brouwen.
— — = stuk, lap.
II.aticifen,
— = lapper, versteller.
m.
—, —en = lapperij, gelap, lapalit-fere,
werk, knoeierij, verstellen.
verstelloon.
Wieferfoint,m.
= lap of stuk oat te veraticriappen,
stellen, in to zetten.
ticrfdittelber, rn ^ = lapper, versteller.
= schoenlapper.
t ticrfcbtifter,
atitfiviifdie, tn. = verstelgoed.
aticilvert, f. = lapwerk, verstelwerk, knoeiwerk.
= stopwoord, stoplap.
tithvort,
= sering; ook wet: viler.
atieber, nt.
alle'DerlIbattm, tn.; tn.; 42110, f.;
=ftrautt, lSt; :tee, m. = vlierilboorn (ook:
sering); -bloesem; -stroop; -struik; -thee.
atie' R e, —n= vlieg, vliegje (kinbaardje
vlak onder de lip); 6inei afiegen mit einen
klat.43e fcbragen = twee vliegen met (of in)
een klap slaan; er ftgert ficb fiber bie a. an
bet 928. anb hij maakt zich over eike kleinigheld boos; fpanifcbe
Spaansche vlieg.
ftie'gen, ft. (f. u. b.) (bu ffiegft, er ffiegt; flog; ffOge;
ffiege! geflogen) -= (in bie in Stihfe)
vliegen; (in Me 2uft) Nliegen, springen; file.
genbe Matt = Nliegend blad, vlugschrift;
ftiegenbe Ora& = gierbrug; ftiegenbe 2a6a=
rett = ambulance; mit ftiegenben aabnen =
met vliegende vaandels.
llegenbannt, m. = olmboom.
atie'nenll f anner, rn.; : Rant, f . ; = Rift, f.; znott,
m., tn. = vliegellvanger (23ogel unb
$ffanae); -net; -gif; -god (duivel); -klap.
aftesnettlItte #, f.; : PaPier, f . ; :fettniiPer,
=
vliegelinet; -papier (of -dood); -vanger.
atie'genlIfOrant, nt.; at.; Awitel,
m. ; :luebet, m. = vliege kast ; -zwerm ;
-vogeltje (colibri); -waaier (of -net).
— = vlieger (een lichte boot,
aticiner, m.
ook iem. die vliegt en) vliegmachine.
flie'Oett, ft. (l.) (bu ftfeljft, er diet; flat; ffi3be;
ftieb(e)! geffeben) (einen ob. etiv.) vluchten,
vermijden, vlieden, schuwen; f., (f.) bar
einem ob. ettn. = vluchten voor iem. of jets;
de wijk nemen.
—n = tegel, muur- of vloertegel, platte vloersteen, zerk.
f. = tegelschilderij.
—e = beek, vliet.
g. tief4, f.
ftie'fiett, ft. (f.) (bu ftieBeft, er ffidt; flo13;
fli311e; ftief3e; geffoffen) = stroomen, vloeien,
loopen; bie ,actre f. ibr urn bie r- cbultern =
golven; voortvloeien; vloeibaar warden ; voorbijgaan, heenvlieden.
fIle'fmtb = (nom Ti3affer) stroomend; (born
Stit, born klabierfpiet, boat bet Nebe)vloeiend,
vlot, gemakkelijk.
= vloeipapier.
tiefOaktier,
tiette, tn. —, —n = laatijzer.
— = zwak sehijnsel, flikm.
kering; glimmer; klatergoud.

florentinifeli.

ftim'ittertt, febin. (tj.) flikkeren, flakkeren,
schijnen, glinsteren; e flimmert mir bar ben
%upon = ik heb een waas voor de oogen.
atitt'ber, nt.
— = loovertje.
flint =--- clog, gauw, rap, hehendig, net, aardig.
= vlugheid, rapheid.
attnO eit,
nt. —(e)i, —e
vuursteen, fhnt.
—,
geweer; bie a. in.?, aor!t
ruerfen = het bijltje er bij neerleggen.
alitftenjoibett, tn.; :friitler, m., :Noel, tn.;
:tauf, m. geweer kolf; -krasser; -kogel; -loop.
atin'tenllfitaft,
zfaitot f. ;
Itt.;
:friiitt
= geweerIllade, -slot; -koker (of
-drager of -schoen); -schot,
go weerschotsafstand;
atittlettfdjufltheite,
bif auf a.
tot op een geweerschot afstand.
atin'tettitein, nt. = vuursteen.
alint'qtaL f. = fiintglas.
—n = praatje(s), larie].
flikkeren, schemeren,
ftieren, fatly . (f).)
onvast heen en weer bewegen.
Wirt (spr.: fleirt), nt.
= flirt.
flirten.
fcb
(tj.)
geflirt.
atirterep tu. —, —en
filfpent, fcbtb. (t.) = fluistoren.
—e = nufje.
f.
= loovertje, prul, opschik,
afirter, nt.
klatergoud, beuzeling.
atifterRlatt3, tn. = bedrieglijke flikkerglans,
schijnschoon.
klatergoud.
at-fete/4WD, f.
atititerfrant, m. = snuisterijen, prulleboel.
fliti tertt, fcbtn. (ti.) = flikkeren, glinsteren,
fonkelen.
atifterfanb, m. = schitterzand.
alitterftrtat, m., :thee, = opschik, schoonschijnende pronk.
= wittebroodsweek.
tititerivorly,
= boog, pijlboog.
fitOtigett,
ftit'Aett, fcbrn. (b.) = firtsen, schieten, vliegen.
= rifterrefcbifcber diutben.
ft.
= v13kasch, vlokk i ge asch.
Rioct'afite,
= vlokje.
tt st ett,
—n = vlok.
atocle,
ftuclett, fcbtu. (b.) vlokken, vlokkig worden,
krullen, in vlokken vallen.
ftoclenartigvlokachtig, vlokkig.
afoclettbett,
= vlokbed, wollen bed.
= vloksalpeter.
aloclettfatpeter,
atoclenturf),
= grof laken.
ftoclido = vlokachtig.
vlokkig, vol vlokken.
fidefin
atortjelbe, tn. = vlokzijde, floszijde.
vlokwol, vlokkewol.
atturtoolle,
aloft, In. —(e), albite vloo; einem einen a.
in Cbr fetert = iem. verontrusten, ongerust
maken.
7s, foirtsifb tn. = vlooiebeet.
friiv. (b.) = vlooien.
atiotyllturbe, tv.; :fraut, 1.; =1140,
=
vlowellkleur; -kruid; -steek (of -beet).
alotptt(en), afout(en)
return, nierevet.
m. —e = fleur, bloei, bloeitijd;
fibers, rouwfloers, krip, sluier; in a Fein =
in bloei zijn, in de mode zijn; einem ben a.
bon ben litugen 5iebE.s a iem. de oogen openen.
— = Flora, bloemegodin.
I.ato'ra,
II. t
orn,
—Ten flora, bloemewereld.
afar'intatb, f. = krip, doers, rouwband.
rouwband.
afor'bittbe,
— = Fioris.
if fo'ret0,
— = Florentijn.
giOretttriter, tn.
itorentiltifd) = Florentijnsch.
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toren 3 ', 1. = Florence.
atorcf3 en 3', atore3en3', Yu. — = inflorescentie, bloeiwijze.
= floret, stoot1.
--e
foreitt i, f.
of schermdegen.
—e (u. — )= floretzijde.
Worett',
Iforetebanb, •f. = floretlint.
= floretzijde.
6torett'feibe,
gaas\ lieg.
atoeffiene, to.
atorli ut, tn.= hoed van krip, hoed met rouw.
fforie'ren, jcbto. (b.) = floreeren, bloeien.
bloemlezing.
Bien
atoritegium, f.
= florijn.
—e u.
Woritt', m.
aituriff, tn. —en, —en = bloemist.
ator' llfa44 e,
:flab, f.; *Meier, m.; =flub,
krippen muts; kr. kleed; kr. sluier; kr.
j.
[doekje.
= kripwever.
Worlueber,
ata(31et, to. ---n rhetorische bloem,
bloempje, zwierige bloemrijke wending, fraze.
atafi , 1. (u. tn.) —e6, aliite = vlot, houtvlot.
WO-Wang, f. =--- (kantoor van het) toezicht op
de vlotterij.
atijj-rtut , m. = vlotbaar water.
fliikbar = vlotbaar.
ato illiatint, tn. = boom van een vlot.
ioi to hiticantterou.=ambtenaar van de vlotterij.
= vlotbrug.
afafrbriide,
atof/fe, to. —, —n = vin.
WO'fie, tn. —n ='t vlotten, vlotterij; vlot,
vlotgeld; drijver (van een vischnet); waschbak (int 8ergtuerf).
jcbtb. (b.) (,twf8) vlotten, laten drijven;
gieten, ingieten, inboezemen.
tn.— = vlotter.
— = vinpootige.
atoffettf ii fi fer,
= yin.
atioVfeber,
aloff :nerecbtigfeit, :graben,
en.; :but3, ¶. = vlotlIschipper, -recht; -gracht;
-bout.
aftrfrliOiter, m.; :ritecbt, tn. =vlotilwachter;
-knecht.
ato ff ilmeifter, nt.,...orbitung, to.; :bertualter,
nt. = hoofdopzichter bij de vlotterij; verordening op de vl.; directeur bij de vl.
ato irivaffer,• = vlotwater.
tointiefen, j. = vlotterij.
vlotterijbelasting.
WafrAoll, m.
fluitje.
alatt eu,
ati5le, to. —, —0 -= fluit; bie a. &Oen (op)
de fluit blazen; nod) jent. a. tatmen = naar
ierns. pijpen Jansen.
op de fluit blazen, de
jcbtb. (b.)
verloren
fluit bespelen, fluiten; floten gebu
gaan, er van doorgaan.
nt.; :futter, f.; =Pfelfe, to.;
:register, 1.; :ftintte, to.; :Aim m =fluitlispeler; -foedraal (of -etui); -pin); -register;
-stem (en -partij); -werk.
m. —en, —en = fluitist.
I. flott = (ben '''cbiffett) vlot, vrij; fig. jolig,
zorgeloos, vroolijk, vlot.
—(e)?, = vlot; drijver (bij 't \isII. [Watt,
schen), (eende)kroos; room].
—,= vloot, zeemacht.
fofte,
aitrten f iiOrer, tn. = vlootvoogd.
—n = flot7vfoittirde (spr.: flottielje), to.
tielje, kleine vloot.
fIciflueg = vlotweg.
2C.
tc., zie
rt) cf) t.
t
—e
WOA, f.
1. = erts in lagen.
= uit lagen bestaand gealim'gebirge,
atiiViticbt, tb. = horizontale laag. [bergte.

aiiigefutann.

ftiOnelfe = in lagen, laagswijze.
verwensching‘
m. —(e)&,
vervloeking, eed.
fineb'betabett = waarop een vloek rust, vervloekt, gevloekt.
ftu'eben, jcbtb. (b.) = vloeken, razen, zweren;
einetn j. = iem. vloeken, vervloeken; auf
einen f. = op iem. vloeken, op of tegen iem.
razen; f. tote emit Ziirfe = vloeken als een
vloekwaardig.
[ketter.
flu'rbenOvert
vloeker.
—
'Weber, 01.
Itubt, — = vlucht; zwerm; speelruimte;
gelijke richting, rooilijn; reeks, rij; bie a. et,
greifen = de vlucht nemen, op de vl. gaan;
in bie a. icbtagett, tretben, jagen op de vl.
drijven of slaan; bie Wiujer fteben affe in
einer a.= in den richting, lijn; er bat fie gebbrig
hij heeft er den wind ander.
in bet a.
aittrW'Llau, m. = vluchthol (bed Sitbe).
fliirbten, jcbtb. (j) = vluchten = f ti eben, f.
(b.) = in veiligheid brengen; redden; fidj f.
= vluchten; de wijk nemen.
fail:411g = voortvluchtig; snel, vlug; voorbijgaand, vergankelijk; oppervlakkig (Wienjcb,
inbruct, Webeit); vluchtig (ad, Sala, £t);
ficb auf ffiicbtigen auf3 feten = op de vlucht
gaan; f. toerben = vluchten, op den loop gaan.
to. — snelheid; vergankelijkheld, onbestendigheid, oppervlakkigheid; afgetrokkenheid, on)plettendheid; vluchtigheid.
atiiebi tigfelOfebter, m. = lout uit onachtzaamheid.
m. —(e), ---e = vluchteling,
voortvluchtige.
inebtlinie,• = rooilijn.
lilg'berfurb, m. = poging om to ontvluchten.
flurblviirbig = vloekwaardig, verdoemelijk.
= ftilgge].
— = h Atten waterloop, kaatusber, m.
naal (beim 931iiblenbau), molengoot.
hoot in de rivier vlotten.
fliettern, fcbto. (b.)
awn, —(e0, atilge = vlucht, 't vliegen;
zwerm, vlucht; im atuge = in de vlucht; fluke..
tun'biti40, at. = kogelbaan.
werkbij.
tug'biene, tv
= vliegend blad, vlugschrift,
..=
f
strooibiljet.
atrial:1ra*, m. = vliegende draak.
— = vleugel (einer 23ogeW,
m.
einer Cbebdube, einer
bee %ale, einer
eere,?,, eine ktabierart); wiek (einer
hij last de vleugels
er int bie a. Vingett
hangen, is moedeloos; et bat jid) bie a. bet,
brannt hij heeft zijn vingers gebrand, is er
leelijk ingeloopen; einen beim a. ertviiten =
iem. bij zijn vlerk pakken; einem bie a.ituten
ob. beicbneiben = iemands vleugels korten,
iem. kortwieken.
atil'aelab i utant, nt. = vleugeladjudant.
pianofabrikant.
aliegethauer, tn.
^
dekvleugel, dekschild.
atii'netberte,
fiii'aeffOrntig = vleugelvormig.
= gevleugeld vruchtje.
atilinetfrur4 t,
m. = vleugelvoetig weekdier.
aiii'netti atan, = muts met afhangende
zijstukken, kap.
atienett)ed, f. = Aeugelhek.
atienettieth, j. = jurk met wijde afhangende
mouwen („int 18. Z5'abeb. Aleib fur unertbacb,
jene tabs en").
ftii'geltabnt = vleugellam.
= ongevleugeld, vleugelloos.
aiii'getntattn, m. = vleugelman, flankeur.
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afufrartn, tn. = rivierarm.
atii'getutiitm tn. = pet met oorkleppen.
ftiVgeltt, fcbtv. (b.) = bevleugelen ; als op vleu- afut'barfeb, rn. = rivierbaars.
gels voortdragen.
atutrbett, f. = bedding.
afiligelpferb, 1. = gevleugeld ros of paard, atu ffieber, f. = zinkingkoorts, rheumatisehe
Pegasus.

koorts.

atuff ligebiet, 1.; :gab, 1.; :gott, tn.; :1)erbt,
fii'llelfitlag, in. = vleugelslag, wiekslag.
en. = rivierligebied (stroomgebied); -goud;
tii ' aelf010, W. = vleugelspits.
-god; -snoek.
efieneltiir, tn. = vleugeldeur, porte-bris6e.
ffiiffig = vloeibaar, in gesmolten toestand;
atii'aelturk f. = zeil v. d. molenwiek.
vloeiend (bon nonfonanten); f. macben = smelten
tig s fertig = gereed om te gaan vliegen.
(tranf.); f. tverben = smelten (intr.); (bon
,, fug'feuer, f. = brandend stuk; kortstondige
roode uitslag.

'Villa* = (bon Wgeltt) vlug, rijp, kunnende
vliegen; fig. zelfstandig, rijp; f. toerben =
opvliegen, uitvliegen.
atun'afer, m. = wilde haver, vlughaver, oot.
atun'bunb, m. = vliegende hond.
1 fuglittle, tn. = kogelbaan.
fug'fork T. = gat in den bijekorf.
tuffutafelyine, tn. = vliegmachine.
tuglneffi, 1. = stuff- of stofrneel.
flugc4 = fluks, dadelijk, onmiddellijk.
fug'fanb, m. = stuifzand.
fuglitrift, iv. = vlugschrift, brochure.
fuglefiiitie, m. = hij, die in de vlucht schiet.
ofun'tectinif, iv. = vliegtechniek.
;tut, (Scbtvei6), tn. —, atiibe; ook atitt)(e) , iv.
—, —en = steile rots.
tu'iburn, T. .---, ..be = fluldum, vloeistof.
fuftuation', tv. —, —en = fluctuatie, golving, weifeling, schommeling,
fluftule'ren, icfm. (b.) = fluctueeren.
aluteber, m. ---, —; At., tn. —, —n = (zoetwater)bot.
atuttlerer, m ----, — = pocher, opsnijder,
zwetser.
altutrere, tn. —, —en = pocherij, opsnijderij.
flunlern, fcbtv. (b.) = [flikkeren, glinsteren],
pochen, opsnijden.
afunfd), m. —e: einen a. 5ieben, marten =
een lip (ontevreden of verachtelijk gezicht)
trekken.
fu'or, f. —& = vloeispaat.
fuorefone,', atuore 3 eu3', tu. — = fluorescentie, uitstraling.
I. atun, iv. —, —en = veld, beemd.
matur, m. —(e* —e; (aucb in.) = gang, portaal,
vestibule.
furifmcf), f. = kadaster.
furifenfter, 1. = roam in de vestibule.
fur'gattg, m. = gang; inspectie.
fuegott, m. = veldgod.
fur'grett3e, h). = grens van een veld of
terrein.
furliiiter, m. = veldwachter.
fur'farte, Iv. = kadastrale kaart.
Itteregifter, T. = kadaster.
furi fef)iith m. = veldwachter.
fueftein, m. = grenssteen.
fur'unt3ug, tn. = omgang langs de grens
van een gemeente.
afurludefiter, in. = veldwachter.
[ffulttett, fcbtv. (b.) = opschieten, vorderen;
mit been Oelbe f. = geld verkwisten].
atufb tn., atu ffe, aiii ff e =-- rivier, stroom,
vloed; strooming; smelting, gesmolten toestand; zinking, jicht, rheumatisme; vloeiing;
in a. bringen, founnen = op gang brengen,
komen, (van gesprek ook.) vlotten; ber a.
ber IRebe (ob. bon Uorten) = de woordevloed;
in 1. fommen = vloeibaar worden.
flufrab = stroomaf.
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atufrantuotpter, tn. = oeverbewoner.

Oelb) los, beschikbaar; fern ermi5gen f. ma.
cben = te gelde maken; ebelber f. maven =
realizeeren; fl..r (born Welbftanb) = ruimer.
afiiffigfelt, tv. —, —en = vloeibaarheid,
vloeistof.
atiirfigfelt4ntat, 1 . = inhoudsmaat voor natte
waren.
atut' l farOten, m.; :frebC m.; mtufitef, tn.;
meth f.; :nine (ob. :Ittpn04e), Ia. = rivierilkarper ; -kreeft ; -mosses; -net; -nimf (najade).
atuffIliferb, f.; 41ricie, tv.; :fattb, In. =
rivier 11 paard; -prik ; -zand.
afttfrfcbarbe, tn. = schollevaar.
atufi'llfrOiff, f.; 4r4iffafirt, in. = rivi e r ilschip; -vaart.
atufffebotter, zie Scbotter.
atufripat, in. —(e) = vloeispaat.
Ifufi'lltaf, f.; =lifer, f. = rivierlicial; -oever.
fafftvage, b. = waterpas.
tufilvaffer, f. = rivierwater.
fiefterer, In. — &, — = fluisteraar.
flieftern, icta. (b.) = fluisteren, mompelen.
atut, tv. —, — en = vloed, hoog tij, hoog
water; overstrooming; vloed, stroom (bon
Triinen, 2icbt); bie atuten = de golven, de
baren, de wateren.

fueanfer, nt. = vloedanker.
fut'bett, f. = molengoot.
i fut'beirl), tn. = binnendijk.
atii,te, iv. —, —n = fluit, fluitschip.
fIttlen, Tmtv. (fj.) = opkomen van den vloed,
golven, stroomen; 6 ffutet = de vloed komt op.
atut'llbafen, m.; :3eit, tn. = vloedll haven ; -tijd.
f. nt. = fein mittet : fijn middelsoort.
aott(e), tv. —, —en = fok, fokzeil.
aod'li ntar#, tn.; :waft, m.; :ray, tv.;
' ie riare is ',
1.; :ftange, tv.; :tvattb, tn. = fokkeilm
-mast; -ra; -zeil; -ra; -want.
iiberalWittu4, m. — = federalisme.
iiberafiff, m. —en, —en = federalist.
liberation', —, —en = federatie.

fiiberatib' = federatief.
aiiberatibItaat, in. = federatie.
fiiberie'ren fief), fcbtv. (b.) = zich federeeren,
zich verbinden.

[fo'bern, zie forbern].
I. aotrlen, 1. ---, — = veulen.
II. fufrien, fcbtn. (ti.) = een veulen krijgen.
aijOtt, m. —(e).?,, —e = warme zuidewind, fOhn.
aiii(fO r'be, in. —, —n = zeeboezem, golf,
aotrre, tn. —, —n = forel]. [inham.
aiiffre, tn. —, —n = den.

Iiiirren... = vuren.
ofarbiftatt3, tv. = brandpuntsafstand.
o'fit4, m. —, — = brandpunt.
fol. = folio.
aurae, tn. —, —n =uitslag,gevolg, rezultaat;
vervolg, reeks; in ether a. = zonder onderbreking; einer Sacbe a. geben =aan een zaak
gevolg geven; einem a. Leif ten = iem. gehoorzamen; einer inlabung B. fatten = aan een
uitnoodiging gevolg geven, gehoor geven

gotgefeifttutg.

in ber a. = in 't vervolg; [gevolg, stoet;
volgorde; gevolgtrekking].

aageteiftung, in. = gereede opvolging.
forgen, fcbin. (b.)=(einem Atibrer, einem Q3ei:
1Plef, einem Matgeber, einem Mate, ber lobe)
volgen; auf einen f. = op iem. volgen; barau
fofgt = daar volgt uit: Warm bait bu nicbt
gefolgt? = waarom heb je (mijn raad) niet
gevolgd? ivie folgt = als volgt.
forgettb = volgend; er fa,?, folgenba, = hij
las het volgende; folgenbe finb bie %amen =
hier volgen de namen; im folgenben = in
hetgeen volgt, in de volgende regels, hoofdstukken enz.; bct?, aolgenbe = het volgende.

forgenbergejtalt, forgenberntaflen of for:
genberty elf e = op de volgende wijze, als volgt.
forgenlo = zonder gevolg(en).
forgettrelit = rijk aan gevolgen.
aornettreitie, to. = volgreeks, reeks, rij,
orde, beurt.

forgettfrittuer — rijk aan ernstige gevolgen.
f ot'gerettt, :ricittig =juist, logisch, consequent.
aorgericritigtelt, iv. — = juistheid, consequentie.

forgern, fcbin. (b.) = afleiden, besluiten trekken, opmaken.
aorgerung, in. —, —en = gevolgtrekking,
besluit, konkluzie; gorgerungeit sieben = gevolgtrekkingen maken.
aorgefa#, m. = gevolgtrekking, gevolgstelling.
forgetvibrig = onjuist, onlugisch, inconsequent.
, orgelvibrigfeit, in. = onjuistheid.
4 .orge3elger, in. = volgteeken, aanwijzer onder aan 't blad; custos.
aorae3 eit, iv. = volgende tijd, vervolg, toekomst.
fotglicb = bijgevolg, dus, derhalve.
folgjant = volgzaam, gedwee.
aoloantfeit, in. — = volgzaamheid, gedweeheid.
ollanr, m. —en, —en = foliant, in-folio.
aolie, W. —, —n= verfoeliesel (einen spiegeB);
foelie (unter l beffteinen); jets onbeduidends,
dat iets beters, iets mooiers sterker doet
uitkomen; pa A. bienen = relief geven, als
voorwendsel gebruikt worden.
fotiierett, fcbin. (tj.) = pagineeren; verfoelien.
aoi tto, 1. ---, ..lien u. ----- = folio.
aoliollbanb, in.; =format, f. = foliolideel,
-formaat.
'More, tn. — = folklore, volkskunde.
oiler, in. —, —n = pijnbank, foltertuig;
kwelling, pijniging, marteling; einen auf bie
a. fpannen :--= iem. op de pijnbank leggen.
ortertiattr, kn. = pijnbank.
—t, — = pijniger, beul.
orr terer, m. —t,
tergeriit , f . = marteltuig, folterwerktuig.
o
aolIeriantiner, in. = folterkamer.
fortern, fcbin. (b.) = folteren, martelen, pijnigen, kwellen.
4 orterguat, in. =folterkwelling, martelpijn.
1. = Aoftergerdt.
oment', 1. — (e$, — e = foment, warme omslag.
Lint (spr.: fa), en. --, — = grondslag,
achtergrond.
onb (spr.: fa), m. —, — (spr.: fJs)= fonds,
kapitaal; bffentficbe A. = effecten.
onblyttlbet, m. = actiehandel.
onta'ne, tn. —, —n = fontein.
i ontanefr, I. —(e)4, —e; aontatterte, W. —,
—n = fontanel: alleen door huid gesloten
plek in den schedel van pasgeborenen; kunstmatige etterwonde, afvoeringszweer.

orter(tuernieug,
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aontancirciren, = schroei-, brandijzer.
aontanefrertife, :fiigetitett, f. = fontanelballetje.
helsche steen.
aontanea'ftein, nt.
aoorbau (spr.: foelb6a1), zie au 131) a I Y.
foIrPen, fcbin. (tj.) = foppen, beetnemen, voor
den gek houden.
7foloperei', 11). —, —en = fopperij, plagerij.
aor'ce (spr.: forse), in.—,—n=geweld,dwang.
forcie'ren (spr.; ..sie..), fcbin. (b.) = forceeren.
f. orb. = rein orbiniir: fijn gewone kwaliteit.
aiWbe, in. —, —n = zeeboezem, golf, inham.
fiir'ber, zie filrber.
— = bevorderaar, bescher,'Xijr`berer, m.
mer, begunstiger.
= bevorderlijk, nuttig, voordeelig;
[snel, spoedig].
for'bern, fcbin. (b.) = vorderen, eischen, verlangen; (einen $rei?,) vragen; etin. bon einem
[an einen] f. =lets van iem. verlangen; einen
nor Oericbt f. = iem. (voor de rechtbank)
dagvaarden, dagen; einen f. = iem. uitdagen.
fiir'bern, fcbrn.(b.)= 5 ef Orb ern; bevorderen,
aanmoedigen, beschermen; (bie &belt) doen
vlotten; au Zage f. = aan den dag, aan 't
licht, te voorschijn brengen; [bie Scbritte f.=
voortstappen; bie Krbeif fiirbert = schiet op,
vordert; fidj f.
zich haasten].
—fe = nut, begunstiging].
[aiWbentitl, T.
nuttig, bevorderlijk; [snel];
fiieberfant
fiirberfainer Wribiinger = ij verig aanhanger.
rvOr'berfr4actit, m. mijnschacht, waaruit de
delfstoffen naar boven gebracht worden.
aor'berung, in. —, —en = vordering, eisch,
verlangen, pretensie; dagvaarding; uitdaging.
7or'berung, in. —, —en .= Oefiirberung;
bevordering, bescherming, aanmoediging;
't tevoorschijn-brengen (uit de mijn).
m. = kist, om
aiir'berunneaften,
de leien uit de groeve te brengen.
= forel.
aoret'te,
13retlenli baci), m., :fang, m.; :tack tn. =
forelle beek ; -vangst ; -vijver.
m. — n, — n = forens, buitenwonende.
—n = vork, hooivork.].
laorle,
corm, in. —, —en = vorm.
format' = vormelijk, wat den vorm betreft,
vormend, ontwikkelend.
‘aorincatett, q3t. = formaliteiten.
.. men = formalisme,
aormatisyint0, m.
overdreven in-acht-neming v. d. vormen.
aortnalift', nt. —en, — en = formalist, pedant.
aortnatitiif, in. —, —en = formaliteit.
formatter = vormelijk, in ofnaar den vorm.
= gegoten werk, vormwerk.
orm'arbeit,
—e = formaat.
orinat', 1.
,Vorntation', in. —, —en = formatie.
—n = formule.
aor'inet,
c4 1. = formulierboek.
aoe mettm,
for'incifjaft = als een formule, aforistisch.
vormelijk; formeel, uitdrukkelijk.
forma'
aorinteitue fett, f. formaliteiten, ceremoniêel.
foftnett, fcbm. (tj.)
(in een of andere gedaante) vormen, fatsoeneeren, formeeren.
aor'ntenteOre, tn. = vormleer.
aorIttenfctinelber, m. = houtsnijder.
aor'in entv ef en, T.= formaliteiten, ceremonieel.
— = gieter, vormer, modeleur.
azor'nter, m.
= fout tegen den vorm.
aortnifettler,
fornegehlanbt = knap, handig in de vormen;
welgemanierd.
aortit'filefier, en. = vormgieter.
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forntibaibel = formidabel, geducht.
formeeren, vormen,
forntieren, fcbin. (b.)
maken, rangschikken, in den vereischten vorm
schikken.
farmilicb = vormelijk, komplimenteus; formeel, uitdrukkelijk, in den behoorlijken vorm,
bepaald, werkelijk, geregeld, gewoon(weg).
aiirm'fiett,
—, — en = formaliteit,
rM
plichtpleging, etikette.
fornt ilo = zonder vorm, vormloos, misvormd,
onbeschaafd, ongemanierd.
aorm'foggfelt, iv. — = vormloosheid, onbehouwenheid, ongemanierdheid.
= vormpers.
CVortn iprefte,
aornt'retimiett, m. = vormraam.
zie ormettfcbneiber.
aornfjc4ttelber,
aormulars, —(e)i, —e = formulier.
forntutie'ren, rcbin. (b.) = formuleeren.
= vergrijp tegen den
aortn'tierictinun,
vorm.
forfM=stevig, krachtig, flink, robuust, forsch.
aorfrilbegierbe, iv. = onderzoekingsgeest,
zucht tot onderzoek.
kordaatheid, flinkheid.
aor' frii e, in. —
forifitett, fcbiu. = vorschen, onderzoeken;
nod etiv. ob. einem f. = naar iets of iem.
onderzoek doen, zoeken, iets nasporen.
— = onderzoeker, (na)aortirt er, m.
vorscher.
aorjr4 erbfict, ut. = onderzoekende, vorsehende
blik.
orifrberacift, nt. = onderzoekingsgeest.
—en= vorsching, flavorori fftung, iv.
sching, onderzoeking, nasporing.
gebied van nasporing,
aor itrintnOoebtet,
van onderzoek, exploratiegebied.
I. aorit, m. —(e0, —e = woud, bosch (van een
landheer).
II. aorft,
—, —en = jachtgebied.
aurfrafabentie, = academie voor boschcultuur, voor 't boschwezen; houtvestersacademie.
gorffatitt, f.= administratie van de bosschen.
aortranicli tan, nt. = schatting van een bosch.
aorit'au ffe b er, m. = boschwachter.
= ambtenaar bij de boutgorjrbeatitter,
vesterij, bij 't boschwezen.
= boschlltn.; :Ig en%
district; -dienst.
= 't boschwezen betreffende.
— = houtvester.
aarlter, nt.
—en; aiirifter0u, 1. =
to.
houtvesterswoning.
aorit'f acti , f. = administratie van 't boschwezen; kennis van 't boschwezen; houtvestersvak.
aorfOrebef, nt. = vergrijp tegen de boschwetten.
forft'oerecOt= overeenkomstig de boschwetten ;
kundig in 't boschvak.
boschgerechtshof.
gorffnerirtjt, f.
rrffnefetb = boschwet.
= houtvesterswoning.
ortfilfAter, tn. :InfPertor, m.; =fultur,
to. = boschliwachter; -inspecteur; -cultuur.
aortannbe, in. = kennis, wetenschap van
't boschwezen.
forftilicti = 't boschwezen betreffende.
..feute) = houtvester.
aorflutann, nt.
forttimitkig = overeenkomstig de wetten van
't boschwezen.
aorftinteitter, nt. = inQpecteur bij 't boschwezen.

fortfabren.

aorfhtiitf ung, iv. = opbrengst, inkomsten
van een bosch.
= boschwet.
orfti orbnung,
ortrrat, m. = lid van 't boschbestuur.
gorftreciptung, tn. = rekening over de opbrengsten van een bosch.
aorffrettt, f. = boschrecht, boschwet.
fortfrecOtlici) = overeenkomstig het boschrecht.
aoritirebter, f. = boschdistrict.
aorfrfarb e, in. = zaak die het boschwezen
betreft.
= grenspaal van een bosch.
aortrfiiute,
= griffier, klerk bij 't boschaorfffitreiber,
wezen.
aorit'fitute, = school voor boschcultuur.
aorfiberge4en, 1.= vergrijp tegen de boschwetten.
aorfebertualter, nt. = administrateur bij
't boschwezen.
orftberhialtung, iv. = boschbestuur.
ortfluefett, f. = boschwezen.
aor itituirt fAaft, iv. houtvesterij, economie
van het boschwezen.
= wetenschap van
aortfttliffettfMatt,
't boschwezen.
I. atort (spr.: foor), f.
= fort, versterkin g.
II. fort = weg; voort, verder, vooruit; unb
fo f. = enzoovoort (enz.), en zoo verder;
in einem
aan een stuk (door), al maar
door; f. uttb f. = aldoor, aanhoudend.
tortoni = voortaan, in 't vervolg.
torrartnitett, fcbin. (b.) = doorwerken;
f. = zich gewennen, zich trainen.
fortlnten, fain). (b.) = door-, voortbouwen.
fortliegeben flit, ft. (b.) = weggaan, vertrekken.
fort'beftefge)n, unr. (l.) = voortbestaan,
blijven bestaan.
forti betuenen, fcbiv. (Ii.) voortbewegen.
fortibilben, fcbin. (f.) = verder ontwikkelen,
verder beschaven.
aortldibung, iv. = verdere ontwikkeling,
voortgezet onderwijs.
aorti bilbuttOanftatt, 4cOute, in. = inrichting, school voor voortgezet onderwijs.
to-ref:40m ft. (b.) = wegblazen, voortjagen;
doorblazen.
forti bringen, unr. (b.) = wegbrengen, vervoeren; doen gedijen, voorthelpen; icb fonnte
ifut Tr* f. ik kon hem niet wegkrijgen;
fir4 f. W zich erdoor slaan, zijn broodje
verdienen.
fort'Griiten, fcbin. (b.) = doorbroeden; blijven
peinzen of soezen.
= duur, het voortduren.
aort'onuer,
forrbattertz, fcbin. (b.) = voortduren, duren.
forforiingett, fdiin. (b.) = voortdringen, wegdringen, wegduwen.
forti bitrfen, unr. (l.) = weg mogen, mogen
heengaan.
forte (TM.) = forte, sterk.
forti eitett, fcbin. (j.) = wegsnellen, voortsnellen.
forrentivideln, fcbtv. (b.) = verder ontwikkelen, beschaven.
aorrentinicrefung, tn. = verderontwikkeling.
aortepiai-tto, f. = piano.
fcbiv. (b.) = overerven.
torti erben of jiff)
tortitaigett, ft. (f.) wegvaren; (im VBagen)
weggaan of wegrijden; f., (b.) = voortgaan,
doorgaan; er fubr fort in feitter laratiblung =
hij ging voort met zijn vertelling; er

aortfatt.

234

fortfteten Cid).

fort Au fcbreien =hij gaat door met schreeuwen;
Si4iffe, im tg agen) wegbrengen, wegvoeren.

aortiMattong, to. — = voortplanting, ver-

aort'fall, m. = 't wegvallen, afschaffing,

fort'PlaOpern, foriPlaubern, fcbtn. (b.) =

't ophouden.
fort'fallett, ft. (f.) = ophouden, niet weer gebeuren; wegvallen.
fortleaen, WY. (0 ) = wegvegen; doorvegen.
forffetten, fcbib. (b.) = wegvijlen; voortgaan
met vijlen.
fort'fiteactt, ft. (f.) = wegvliegen; doorvliegen.
fort'fliefien, ft. (f.) = wegvioeien; voort- of
doorvloeien.
fort'fiitirett, fcbtn. (b.) = wegvoeren, wegbrengen; doorzetten, voortgaan; ein Oefcbtift
f. = een zaak voortzetten.
aort'gang,
= vertrek, 't weggaan; voortang, vooruitgang; Me forftettung Mirb feinen
. baben = de voorstelling zal niet doorgaan.
fort'netiett, ft. (tj ) = weggeven.
fort'act)(e)n, unr. (f.) weggaan, vertrekken,
voortloopen, doorgaan, vooruitgaan.
fort'nefetit = aanhoudend, voortdurend; zie
fortiqen.
fort'atintntett, ft. (tj.) = doorsmeulen; voortvonken.
fort'beffen, ft. (b.) (einem) = iem. voorthelpen,
vooruithelpen, verder helpen; weghelpen;
fi g = zich weten to helpen.
fortlytlett, lap). (tj.) = met honden wegjagen,
door felle vervolging verdrijven.
[fortWin = voortaanl.
fort' hintett, TM)). (f.) = weghinken, doorhinken.
fortittii0fen, fcbtn. (b.) = weghuppelen, doorhuppelen.
aortififation',
—, —en = fortificatie.
ortifitation#'artniten, V. = versterkingswerken.
fortifi3ie'rett, fatty . (b). = fortificeeren.
fortissimo = fortissimo.
forfiagen, fcbtn. (tj.) wegjagen, voortjagen;
f., (f.)
wegdraven.
fortIonmen, ft. (f.) = wegkomen; wegraken; vooruitkomen; er ift frilb bon ,aufe
fortgefommen= vroeg, jong van huis gegaan;
bad O
3uclj ift ntir fortgetommen = ik heb mijn
boek verloren ; bie Vianaen fommen gut fort =
komen goed uit (op), gedijen of tieren goed.
II. aort ifontuten, = vlucht; 't vooruitkomen, vooruitgang, geluk; er nArb fawn fein
weg wel vinden.
finben = hij zal
fortliinnett, unr. (b.) = weg kunnen, voortkunnen.
foray-tett en,ft.(f.)=voortkruipen, wegkruipen.
y . (b.) = wegkrijgen.
foreiriegett, fatt
fort'taffen, ft. (tj.) = laten weggaan; weglaten.
fortlaufen, ft. (f.) = wegloop,n, ontsnappen,
ontvluchten; doorloopen, voortloopen, -gaan.
fortlebett,i c4 113. (b. ) = voortieven, leven blijven.
fortleaen, 1c0m. (tj.) = wegleggen.
fortleiten, fatty. (b.) -,--- wog-, afleiden.
y . (b.) = voortgaan; macb fo
fortInactien, fatt
fort = ga zoo wort;
f. = zich uit de
voeten maken, maken dat men wegkomt.
forentarfrijierett, fatto. (f.) = wegmarcheeren,
-trekken; doormarcheeren, voortmarcheeren.
fort'utiiffett, unr. (b.) = weg moeten, verder
moeten.
fort'netinten, ft. (b.) = wegnemen.
fortpaclen, fattb. (b.) = wegpakken; fief) f. =
zich wegpakken, zich wegscheren.
= voortplanten; verfort'pflanytt, fM-o.
spreiden.

spreiding.
doorbabbelen.
fort'Orfigetit, fcbtb. (b.) = wegranselen.
fort'rattmen, fcbtn. (b.) = wegruimen.
fort'retlett, fcbty . (b.) = doorspreken.
afreis, vertrek.
aort'reife, tro. —
fort'reifett, fcbtb. (f.) = afreizen, vertrekken.
fort'reiften, ft. (b.) = wegrukken, wegsleepen;
meesleepen.
mit f.
fort'reitett, ft. (f.) = wegrijden; door-, voortrijden.
fort'rentten, nor. (f.) = wegrennen.
fort'rollen, fcbtu. (0.) = voortrollen, wegrollen;
f., (f.) = wegrollen; doorrollen.
fortiriitien, fcbtn. (tj.) = wegrukken, wegtrekken, verzetten.
fort'rubern, fatty . (b. u. f.) = wegroeien.
verlengsel, aangroeisel, uitaortlatp, m.
steeksel.
forefitaffett, fcbtn. (b.) = wegbrengen, wegdoen; verzenden; (cinen) loozen, wegkrijgen.
fOrtliterett 144, ft. (b.) = zich wegscheren.
fortlitetutett, fcbtu. (b.) = wegjagen.
fort'fdyiden, fattv. (b.) = wegzenden, wegsturen; verzenden.
fort'fcbieben, ft. (b.) = voortschuiven, voortduwen, wegschuiven, wegduwen ; doorkegelen.
forts febiffett, fittn.(f.)= wegvaren; doorvaren.
fortIciitanett, ft. (b.)= wegslaan.
fort'fctitiingetn fief), fcbtb. (b.) = zich voortslingeren, voort- of verderkronkelen.

forts frOteirben, ft. (f.); fief) f.

) =wegsluipen,

voort sluipen.

fort'fcbtelfen, ft. (tj.) = wegslijpen, voortgaan
met slijpen; f., fcbty . (b.) = voortsleepen.
fort'fr4teppen, icbtu. (b.) = voortsleepen.
fort'fctileubern, fcbtu. (tj.) = wegslingeren.
fortIctitiipfett, fcbib. (f.) = wegsluipen, wegglippen.

fort'fitreiben, ft. (b.) = doorschrijven, verder
schrijven.
fOrt' friyeiten, ft. (1.) = voortstappen, voortgaan, vorderingen maken, vooruitkomen;
fortfttreitenbe l8elvegung = voorwaartsche,
voort4aande beweging.
= vordering, voortgang, vooraort'itimitt,
uitgang.
— = man van vooraortifitrittier, m.
uitgang, van de vooruitstrevende partij.
vooruitstrevend.
forts frOrittlicf)
aortIctiritOutann, = aorticbrittter.
aort*O rittO artei, tn. = vooruitstrevende,
partij.
fort'fiffluentnten, fcbtn. (b.) = wegspoelen,
voortdrijven.
fortIciptvinttnen, ft. (f.) = wegzwemmen,
doorzwemmen.
forti fegeltt, Tap). (f.) = weg-, doorzeilen.
forti reinteit fist), fcbtb. (b.) = weg verlangen.
fort'fenben, unr. (b.) = wegzenden.
forffetlett, fcbtb. (b.) = voortzetten, vervolgen;
wegzetten.
aort'feSung,
—, —en = voortzetting, vervolg; a. folgt
wordt vervolgd.
fOrt'folteu, unr. (b.) = weg moeten.
fort'fOteten, fcbm. (b.) = door-, verderspelen.
(f.) = weg-, doorgalopfortfprengett,
peeren.
fort'fpringett, ft. (f.) = weg-, doorspringen.
forripiiten, fcbt”. (b.) weg-, voortspoelen.

forifteOten fire, ft. (b.) = wegsluipen.
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araclit'llfii4rer (tftt4rntann), tn.; :gab, f.;
:gut, f. = vrachthrijder; -geld (-loon);-goed.
stooten; doorstooten.
racigOattbet, en. = expeditiehandel.
, ractiffarte, iv. = geleibiljet.
foaftriintett, fcbiv. (f.) = wegstroomen.
fortiftiirnten, fcbtn. (f.) = wegsnellen, weg- Wartn'tutfite, iv. = huurrijtuig.
stormen.
aractit'llPrei, tn.; =Nein, m.; 4c4iff, I.;
forritiiraen, fcbro. (f.) = met een vaart weg- :fet)iffer, in.; :ftiict, f.; :tariff, in. = vrachtilfoaftettett, fcbiv. (b.) -,------ wegzetten.
foriftofyn, ft. (b.) = wegstooten, voort-

snellen.

prijs (vracht): -brief; -schip (beurtschip);

-vaarder; -stuk (of kolli); -tarief.
fortitauntetn, fcblv. (f.) = weg-, voortwanketen.
fort s traticit, fcbtv. (f.) = weg-, N o ortdrav en, fractirzunb 3oll'frel =franco vracht en rechten.
doordraven.
aracti t'bereinbarung, in. = vrachtregeling.
aradn'ber fenber, m. = expediteur.
fort'tragen, ft. (b.) = wegdragen.
forti trethen ft. (b.) = wegdrijven, voortdrij- aractWitiagett, in. = vrachtwagen.
ven; voortgaan, volhouden; f,,, (f.) = weg- aractit'3etteit, nt. = vrachtbrief.
drij ven.

racy, m. —(e), — U. (race = heererok.
rage, iv. —, —n = vraag, ondervraging,
vraagstuk, kwestie; eine a. an einenricbten =
een vraag tot iem. richten; e ift nod) bie a.,
ftefjt noct in a. = het is nog de vraag, het
staat nog to bezien; ba, ift leine a. = dat
durend.
fortluiit3en, icbin. (b.) = voort-, wegwentelen, is zeker; obne a. = ongetwijfeld, zonder
kwestie; in a. ftetten = in twijfel trekken,
-rollen.
fortivanbeln, fcbiv. (f.) = weg-, voortwan- ook onzeker, twijfelachtig maken; 0 lommt
in a. = in overweging, in aanmerking; bie
delen, -gaan.
fortIvanDern, fcbit). (i.) = wegtrekken, verder- in g. ftefjenbe Kngelegenbeit = de zaak in
kwestie, waarvan sprake is; bie orientalifcbe
trekken, -reizen.
a. = de Oostersche kwestie; bie petal*.
forrtuetytt, fcblv. (b.) = wegwaaien.
= de pijnbank (auf bie 1). a. locomen).
fortlueifen, ft. (b.) = wegwijzen, afwijzen.
forti toerfett, ft. (.) = wegwerpen, weggooien. ara'gebogen, nt. = vragelijst.
fra'gett,
fd)lu. (.) = vragen, ondervragen;
forrinirtett, fctpn. (b.) = blijven werken.
fort'inifc0en, fcbw. (b.) = wegwisschen, weg- einen nacb etiv., urn Mat f. = iem. naar lets,
om raad vragen; 0 fragt ficb, ob.. = het is
vegen.
forououen, unr. (b.) = weg willen, voort-, de vraag, of ..; nact einem f. laffen = naar
iem. laten vragen (hoe 't met iem. gaat);
vooruit-, verder willen; bie Sarbe miff nicbt
fort = gaat niet vooruit; 0 IviII mit ibm. icb frage nicbt ben <f)enfer ob ben Zeufel nacb
ibm = ik bekommer mij geen drommel om
gar ititbt fort = hij gaat heelemaal niet
hem of ik stoor me geen drommel aan hem;
vooruit.
bleier Virtifel ift ftarf gefragt = er is veel
fort'grren, Tcbtu. (b.) = weg-, voorttrekken,
vraag naar dit artikel.
-rukken, -sleuren.
fort'3ieton, ft. (fj.) = weg- of -voorttrekken; fra'nettb = vragend, ondervragend.
ara'RePtntit, m. = punt in kwestie, vraag.
f., (f.) = wegtrekken, weggaan, verhuizen.
arcener, in. — , — = vrager.
aorrang, in. = uittocht, verhuizing.
ao'runt, f. --, --- u. ..ra =-- forum, markt- fra i gerife4 = vraagziek, vragerig.
ne f ail, m. = vraagzin, vragende zin.
araf
a.
=
dat
plaats; bad gebiirt nicbt 3u meinem
hgt niet op mijn gebied, behoort niet tot ara'ae fteltung, iv. = 't stellen van de vraag.
I.
ara,
netueife, in. = manier van vragen.
mijn ressort.
II. fra'getueife = bijwijze van vraag, vragenI. foffir = versteend, voorwereldlijk.
derwijs, vraagsgewijze.
II. ao ffir, T. —(e0, --ien = fossiel, versteening.
ra' R etuort, f. = vraagwoord.
aoffilientrifbung, iv. = fossielvorming.
ra'neviclyn, f. = vraagteeken.
WOO, in. —, —-= foetus, vrucht.
twijfelachtig, betwistbaar; 0 ift
fraglicti
°Mart,' (spr.: foelaar), m. ---, —---=foulars1.- f. = het is=
de vraag; bad fraglicbe ,t)cciO =
zijde, foulard of zijden doek.
het huis in kwestie, het bewuste huis.
aourai ge (spr.; foeraazje), ix). — = fourage. frags to = onbetwijfelbaar, onbetwistbaar.
fouragie'ren (spr.: foerazjieren), fcbtv. (b.) = aragmenti, f. —(e), —e = fragment.
fourageeren, levensmiddelen halen.
fragntenta'rtfc4 = fragmentarisch, broksgeaourgon' (spr.: foergk a), in. —b, --- =
wijze.
fourgon, pak- of munitiewagen.
ara Wner, In. --, — = marskramer.
courier', zie j crier.
fraglueife = vraagsgewijze, vragenderwijs.
ournier', zie a urnier.
fragluiirbig = onzeker, twijfelachtig.
ogter'rier, in. ---, -- = foxterrier.
rarfen, 43t. = stuipen, toevallen.
otor' (spr.: fwajee), m. u. f. --.4,--- = foyer. , rattion', iv. —, —en = breuk, fractie; polifr. = franfo, fret: franco.
tieke partij, afdeeling, fractie.
Fr. = arattf(en) : franc(s).
rattue', in. —, —en = fractuur, (been)breuk.
ararl)t, iv. —, —en = vracht (lading, vrachtraftur'frlyift, iv. = hoekige, gebroken of
geld, vrachtloon).
Duitsche drukletter, Gotisch schrift.
fracbtliar = vervoerbaar.
arancalfe (spr.: fräsêze), iv. —, —n = franaracfit'brief, in. = vrachtbrief, (Scbiff) cog- caise (een dans).
nossement.
frant = frank, vrij ; f. unb frei = frank en vrij.
arackrbantpfer, m. = vrachtboot.
rant, in. --, —en = franc.
frarlyten, fdpv. (b.) = vervoeren; vr,)chten,
ranfatur', iv. —, —en = frankeering.
bevrachten.
rantatur'31uang, tn. = verplichte frankeering.
fractrfrei = vrachtvrij, franco.

aortulta, u. — = Fortuna, geluksgodin.
forrtuagen fick ftbiv. (b.) = wegdurven.
fortivalgen, fcbiv. (b) = voortduren, aanhouden. fortloiibrenb = aanhoudend, voort-
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aratere, in. —n, —n = Frank, bewoner van
Frankenland, Europeaan Plante ba arolliier
tin Orient); Franschman.
I. aran'teut, f. --&, = Frankenland.
II. aran'ten, m. — — = franc.
rattleureici), f.= Frankenrijk, Frankisch rijk.
ranlettiy aill, in. = Frankenwoud.
g rartflurt, f. = Frankfort; a am fain, a.
an bet Cber = Frankfort aan de Main, Fr.
aan de Oder.
araniffurter, m. ----, — = Frankforter.
franfle'ren, ict)tv. (b.) = frankeeren.
arantie'rung, tn. — = frankeering.
triittififri5 = Frankisch.
fret-iffy = franco, portvrij, vrij van port.
arattUreic0, f. ---- = Frankrijk.
rauftircur' m. ---, —e = franctireur.
— = franjetje.
, rtiitO'rOen, 1. —
a ralefe, tn. —, —n = franje.
fran'ficljt = franjeachtig.
fratffig = met franjes.
arang, m. =Frans.
ram'apfet, M. = renetappel.
R ratt3Itnb, m. = le(d)eren band, boek in
le(d)eren band.
ram'brannthnitt, m. = Fransche brandewijn.
ran3'Grot, f. = Fransch brood, melkbrood.
riitt3Aen, T. —b, — = Fransje.
"aranaina, W. — = Franciska.

e

a

aranaiaa'ner, m. —,,, — ; aranitaa'ner:
trainer), m. = Franciskaner (monnik), minderbroeder.

aramiaaIterin, iv. —, —nen; atanaiaa':
tterit y nne, tn. = Franciskaner non.
aramtaa'nerorben, m. = Franciskaner orde.
artutiWW, m. = Franciskus.
aran3'mann, Tn. = Franschman.
frattaintiittnifeb = Fransch.
,arana'otift, f. = ooft van leiboomen.
aramo'fe, nt. —n, —n= Fransch m an; Fransch-

greberifObor.

karikatuur; frets, snakerij ; ratext fcbneiben =
leelijke gezichten trekken. grimassen maken.
rativaritb, f. = karikatuur.
bespottelijk gezicht.
rat'vng efirkt, f.
frativnt)aft = grillig, onnatuurlijk, verdraaid,
grotesk, leelijk, weerzinwekkend.
,tarat'3eitfMneiber, m. =
arat'vumadyr,
grimassemaker.
--, — en = \ rouw, echtgenoote,
arau,
Mevrouw (Mevr.); unfere tithe = Onze
lieve Vrouw (Maria); bie nit* unferer Helen
arauen = Onze-lieve-Vrouwenkerk; unfere
a. = onze Mevrouw; 9Jlefer = Mevrouw,
Juffrouw, Vrouw Meier; bie a. Zoftor ift niobt
to ,5aufe = Mevrouw is met thuis; guten
ailorgen.atilt, a. 04 = goeden morgen,
Mevrouw; gniibige a. = Mevrouw; bie a.
(Mevrouw) de gravin; ift Z9'bre a.
Ortifitt
Oemablin nod) front? = is uw vrouw of is
= belladona,
Mevrouw nog ziek?
[wolfkers.
araulten,— = vrouwtje.
arausenar3t, m. = vrouwearts, -dokter.
rau'ettaftit, f. = thuis voor vrouwen.
araveen II bilb, 1. ; =Druft, to.; =Daub, m. =
vrouwellbeeld (of -portret); -Borst; -bond.

Jratt'en Icm an3ipatio to.; =feint), m.;
:gonad), f. = vrouwellemancipatie, -hater;
-vertrek.

arau'ettligh0, f.; r-t)aar, f. = vrouwellglas;
-haar (ook planten: venushaar; bergvlas).
frateen0aft = vrouwelijk.
m.; : fientb, f.; Meit),1.;
arau'en
f. = vrouweji handschoen; -hemd;
-kleed (japon); -klooster.
= nederig vrouwevereerder,
a. rau'ettfiteCijt,
vrouweslaaf.
=fiefte tn.; :lift, hi.;
arau'en franfOcit,
=fob, f.; =mantel, ni.; :Putt, m. vrouwe llziekte; -liefde; -list; -lof; -mantel (ook plantn.);
-tooi.

—; :reittterin, ID.
Oostenrijksche spoorwegen(aandeel).
arau'euilretttler, m.
—, —nett = voorstan(der, ster), strijder,
strijdster voor de rechten der vrouw.
overdreven voorliefde voor alles wat Fransch is.
arau'eu fattet, m.; =frimeiber, In.; *00,
fran3iVfeln, fct-u. (b.) = Fransch doen.
aranaolenfeinb, aranaojettfreffer, m. = m. = dames zadel; -kleermaker ; -schoen
(plantn : vrouweschoentje; akelei).
vijand, hater van de Franschen.
:ntenfe4,
aretu'enC feute,
aranplenflut t, tn. = gallomanie.
=Pcrfon,
iv. = vrouwillui; -mensch; -spersoon.
arani blitt, tn. —, —nen = Fransche (vrouw).
ook
arau'en liftift, f.; :ftimmc, tu.; :.trattt, tn.;
fratt8iifte'ren, fcbtr. (b.) = francificeeren;
= fran6Lifeln.
:tuft, f.; :Verrill, = vrouweliklooster;
franAblifer) = Fransch; ba a. = het Fransch; -stem ; -dracht (of -kleeding); -laken (dameslaken); -vereeniging.
inb a raqiifijcbe iiberf4en= in 't Fr. vertalen;
auf f. = op zijn, in het Fransch; fict) auf f. araui etminuner, f.= [vrouwevertrek],vrouw,
vrouwspersoon; mensch, meid.
emlifeblen = heengaan zonder goeden dag to
= harem.
zeggen.
rau'engruittner,
aranalueitt, m. = Fransche wijn.
ardulein f. — = juffrouw, mejuffrouw,
juffer,
jonge
dame;
freule;
Z5'bre a. Scbtnefter =
frappant,
treffend,
in-'t-oog-loofrappant' =
(Mejuffrouw) Uw zuster.
pend.
= belasting ten voordeele
fraPtile ' reit, fcbtn. (b.) = frappeeren, treffen, arhuleinfteuer,
van princessen (als zij huwden).
bevreemden; laten bevriezen.
ariile, m. —, —n = ronde viji, draaivijl, fraise, aretu'teinftift, 1. = klooster voor adellijke
jonge dames.
doorslag.
= freunbficb: vriendelijk; jtjr frbt.
frit' fe-tt, fcbin. (b.) = vijlen, draaien, fraisen.
obreiben = Uw geacht schrijven.
riOnt
'a fA ine, tn. = fraismachine.
Graf, m. —0, —e = voer, voeder, vreten; frerf) = onbeschaam d, brutaal, vrijpostig; vermetel.
beeneter.
arafftrog, in. = voederbak.
reciYbac, tn. = brutale aap, br. vlegel.
—, —en = onbeschaamdheid,
[frat = door(gezeten, gelegen, gewre y en e.d.)].
brutaliteit, vrijpostigheid; vermetelheid.
fraternifieren, fcbtu. (b.) = fraternizeeren.
raternithe, tn. —, —en = broederschap.
arettling, m. —(e0, —e = brutale klant.
— = Fredegonde.
rats, nt. —e u. --en, —en = leelijk mensch, arebegun'be,
= Fredeleelijkerd; kwajongen.
reberiNbor', In. —4, —e (u.
aratle, tn. —, —n = leelijk gezicht, grimas, riksdor (een Deensche munt).
aratt3 iifeter In.— = gallomanie, frankomanie,
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reaafte, iv. —, —it = fregat.
regatlettiloget, m. = fregatvogel.
I. fret = vrij, onafhankelijk, onbeperkt, ongebonden, bevrijd, onbelast, open, onbezet,
vacant, niet in beslag genomen, gratis, openhartig, los, zonder steun; franco; auf freien
auf; feten = op vrije voeten stellen; freie
anb baben de handen vrij, ruim, voile
vrijheid hebben; auf freier (anb berfaufen =-onder de hand verkoopen ; unter fretent g?- intutet
(ftiafen) = onder den blooten hemel; in freter
V,uft in de open lucht; (einem Zinge)freien
itauf taffen = den vrijen loop later', ein freter
Varti = een open plein; eine freie Steffe =
een vacante betrekking, een vrije (open) plek;
atO frelett Stiitfett = uit eigen beweging;
freie Tao0ituttn, Roft unb Uetfcbe vrije inwoning, kost en bewassching; f. irerben =
vacant komen, worden; im reien = in de
open lucht, buiten; morgen ift f. = morgen
hebben we vrijaf; fret (auf 8riefen) franco;
f. beretu,! = ronduit! f. fprecben = vrijuit
spreken of voor de vuist spreken; f. alOgeben
= niets to betalen hebben.
II. arei, m.—en,—en=
err.
areis a, to. — = Freya, Frikka.
areilieuter, m.
= vrijbuiter, zeeroover, kaper.
areibeuterel', iv. —, —en = vrijbuiterij enz.
als vrijbuiter.
freilieuterifit
arei'bier,
= gratis bier.
aret'biffett, f. = vrijkaart, vrijbiljet.
"Xreilirief, tn.
vrijbrief, brief van vrijstelling; privilegie.
areiliiirger, tn. = vrije burger.
freillurgifri) = Freiburgsch.
areillettfer, m. = vrijdenker, vrijgeest.
areibettferei', in. — =vrijdenkerij, vrijgeesterij.
ongeloovig, sceptisch.
frei'benferifc0
fcbm. (b.) =trouwen; f. um = aanzoek
doen om, dingen naar.
areer, m.
— = pretendent, vrijer,
minnaar.
areierer iv.
= vrijerij, huwelijksaanzoek.
grei'crOuk nt.: auf reierOitten geben =uit
vrijen gaan, een vrouw zoeken.
arelerftantt, tn. = aanstaande, vrijer,
pretendent.
arel'egempiar,
= gratis exemplaar, presentexemplaar.
= barones, yrijvrouwe.
rei'frau,
freule, baronsdochter.
rel'friiuleitt,
arci'frott, m.
—e gerechtsdienaar bij
het veemgericht.
frei'aebett, ft. (b.) = in vrijheid stellen, vrijlaten, (einen SoIbaten) afdanken, naar huis
sturen; (ben Scbittern) vrij(af)geven.
frei'nebig = vrijgevig, mild, royaal.
rervitigfeit, iv. —, —en = vrijgevigheid,
mildheid.
frei'aeborett = vrijgeboren, (kind) van vrije
ouders.
vrijdenker.
arei'geift, m. = v rijgeest,
areigeiftercii,— = vrijgeesterij, vrijdenkerij.
frel'aelfterifct = vrijgeestig, sceptisch.
aragetaifetter, nt. = vrijgelatene.
vrachtvrije bagage.
rernepact, f.
•rei'aerirOt, 1. = veemgericht.
fragefinut = vrijzinnig.
rei'araf, m. = vrijgraaf, veemrechter.
refgraffr4aft: bie a. o t bur g utt =FrancheComtè.

arelfciiiefien.

cijnsvrij goed of eigendom.
arergut, f.
Rrei'brifen, m. = vrije haven.
freiltaften, ft. 0.) = vrijhouden.
arel'Oanbel, m. = vrijhandel.
arafteittbier, nt. = vrijhandelaar.
frelbattbig = uit de vrije hand; freiOnbiger
Zerfauf = onderhandsche verkoop.
areltia-nblifrOleflett, 1.; :3eieOttett,
schieten nit de vrije hand; teekenen u. d. v. h.
= belastingvrij huis.
—, —en = vrijheid, onafhankearei'Oeit,
lijkheid, verlof; vrijdom, voorrecht, privilegie;
id) name tar bie
= ik neem de vrijheid.
frei1 4eittitt = vrijzinnig, liberaal.
arei'beitClOoftei, m.; : flaunt, m. = vrijheidsii apostel; -boom.
arevoioorief, m. = keur, privilegie.

areI4eitClbrana, m.; =fantlif (Arlen), m.;
:Mein, tn.; :mime, tn. = vrijheidslizucht;
-oorlog (of -krijg); -liefde; -muts (jacobijnemuts).

Clreilteitftattfe4, m. = vrijheidszwijmel.
7frei'OeitOr4tviiruter, tn. = dweper voor de
vrijheid.

arelbeitMinn, tn. = vrijheidszin.
= vrijheidsstraf.
rei'OeitOtrafe,
reili err, m. = vrijheer, baron.
frelfirrrlicit = vrijheerlijk.
= baronie.
arerberrfefiaft,

a

greilwf, m. = vrijerf, vrijgoed.

= vrijleen.
greiltufe,
-, —nen = vrijvrouwe, barones.
areritt,
rel'farte, iv. = vrijkaart, vrijbiljet.
arerforpL 1. = vrijkorps.
freilonferbatib = vrijconservatief.
= vrijkogel (die door tooverareilutl et,
kracht zeker treft).
areltaner, f. = entrepOt; bivak.

freltaffen, ft. (b.) = vrijloten, in vrijheid
stellen.
aretaffung, in. — = vrijlating, loslating.
grerfauf, m. = vrijwiel.
freilegen, fcbtv. (b.) = vrij- of openleggen;
(gebouw) weg-, opruimen.
frei'llrf) = wel zeker, ja zeker; wel, wel is
waar.
1. = vrij lot, gratis lot.
vrijloten.
fcl-n. (b.)
frel'Iofen
frentarten, fcbro. (b.) = (einett Oriel) frankeeren; vrij maken (bon Scbutben, bon titt,
beritiffen), bevrijden.
arel'ittarPung, iv. —, —en = frankeering,
vrijmaking, bevrijding.
postzegel.
rei'ntarfe, iv.
rei'ntarft, m. = vrije markt.
reilnaurer, nt. = vrijmetselaar.
reintattrerei', iv. = vrijmetselarij.
frefutauverifit = maconniek.
relntaurerione, iv. = vrijmetselaarsloge.
rei'maurcrorben, m. = orde van de vrijmetselaars.
jrei'mut, m. = vrijmoedigheid, openhartigheid.
= vrijmoedig, openhartig, oprecht.
arciluiitigicit, Iv.— = vrijmoedigheid, openhartigheid, goede trouw.
areillak in. = vrijgeleide, pas, bewijs van
vrijen invoer.
areila ffe, arel'fat m. = vrijboer.
rel'frimr, tn.= vrijschaar, troep vrijwilligers.
— = soldaat die tot
grerfcbeirter, m.
een vrijschaar behoort.
= bewijs van tolvrijheid.
eijitein,
el'frOlefgn, = vogelsehieten.
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Rret'ficintle, in. = kostelooze school.
Rret'f

m. = kosteloos geplaatst leerling.

arellcitufb m. = vrijschot, gratis schot; onfeilbaar schot (vgl.
re-i fug el).
=vrijschutter, scherpschutter;
Freischiitz (opera).
arerfintt, nt. = vrijzinnigheid.
freilimtig = vrijzinnig, liberaal.
areilittninfett, in. — = vrijzinnigheid.
freiltErerbett, ft. (b.) = vrijspreken.
araftirerinttta, in. —, —en = vrijspraak.
arerftant, m. = vrijstaat, republiek.
frel'itaattieb = vrijstaatsch.
= vrije stall.
;Vreiltabt,
areiltatt, r. ftiitte, in. = vrijplaats, asyl.
freillett(e)rt, unr. (tj.) = vrijstaan, geoorloofd
zijn; afgezonderd staan.
frei'ftefiettb = vrijstaand, afgezonderd.
arafteffe, h). = kostelooze plaats(ing), beurs.
frerftefiett, fctin. (1.) = (einem etiv.)overlaten,
de keus laten.
Rreiltintbe, in. = vrij uur, uitspanningsuur.
7freilag, m. = Vrijdag; Sti g er = Goede
Vrijdag.
areile, in. — =-- 't vrijen, aanzoek; auf bie
gebn uit vrijen gaan, een vrouw gaan
zoeken.
vrije tafel.
CVreiltifeb, tn.
stoep, bordes.
aratrope, in.
Rrei'ilimntit, in. = vrije oefening.
areilverber, rn.= tusschenpersoon (bij huwelijksaanzoek).
= vrijwillig.
vrijwilliger,
arenviffine, ber; tin a... r
volontair; ber
vrijwilliger die een jaar in dienst is.
areilviitigettegottlett, T. = examen van vrijwilliger.
aret'Acttef, m. = bewijs van tolvrijheid.
frel'Ogin = vrij om nit te trekken, weg te
gaan; vrij om zich te vestigen.
— = vrijheid van vestiging.
Rrer3ftninfeit,
fremb vreemd, buitenlandsch, onbekend,
zonderling, andermans; fieb mit fremben ebern
fcbmilden = met andermans veeren pronken;
ficb in rentbejanbet
mifrben = zich in andermans zaken mengen ; unter frembem Tamen =
onder een vreemden naam; ein A. rernber =
een vreemde, vreemdeling; jemarb grembe =
iemand vreemds, een vreemde; grenthe baben
= gasten hebben;
f. gegen einen fteffen =
doen, alsof men iem. niet kent.
fremb'artig = vreemdsoortig, vreemdslachtig,
ongewoon, vreemd, zonderling.
= vreemde, buitenland; (ook
arem'be, in.
welt) verblijf in 't buitenland, afwezigheid;
in ber
= in den vreemde.
Rrent'bettblatt,
= Vreemdelingeblad.
arem'bettitudj,
= vreemdelingeboek.
= girls voor vreemdearem'bettfiiOrer,
lingen.
= vreemdelingelijst.
rent'bettlifte,
rem'bettftube, in., :3immer,1.= logeerkamer.
rettebettberfebr, m. = vreemdelingeverkeer.
retittaxit, — = (het) vreemde, vreemdheid, vreemd-zijn.
aremb`fterrfrfulft, in. = vreemdeheerschappij.
arentbliirOer, m. = vreemd lichaam.
fremblattbifri) = vreemd, buitenlandsch,
heemsch.
aremblittg, m. —(e), --e = buitenlander;
vreemdeling, onbekende; onbedrevene.
= vreemdelingerecht.
arentbling4reri#,

a

frettbettreici).

fremblVrachig = een vreemde taal sprekend.
fremblpracight = ap vreemde talenbetrekkelijk ; frembfinacblicber Unterricbt onderwijs
in vreemde talen; frembfOracblicbe Siirterbucb
woordeboek voor een vreemde taal.
aremblvort, 1. = vreemd woord, bastaardwoord.
aremblviirtertatcb, f. = woordeboek van de
vreemde woorden.
frequent' = talrijk, druk bezocht.
frequentie'rett, jAin. (tj.) = frequenteeren,
druk bezoeken.
—, —en = frequentie, bezoek,
arequett3',
aantal bezoekers, verkeer.
a,rene, iv.
—n; are'fo, f.
.. fen =
fresco, muurschildering.
frescoschilderij.
are4logentiitbe, f.
RrefOatte0, nt. = vreetzak.
vreetachtigheid, gulzigare0eaterbe, in.
held, vraatzucht.
gulzig, vreetachtig.
frefillegierig
Rrefrbeittel, m. = etenszak (voor de paarden).
are tf e, in. —,
= bek,
1. fref'fett, ft. (b.) (bu frifjt, er frif3t; frafi; fraf3e;
frifi ! gefreffen) = vreten, opeten ; er frifit feinen
Rummer in ficb = hij verkropt zijn verdriet;
er bat bie eeBbeit mit Mein gefreffert = hij
heeft de wijsheid in pacht ; er bat einen Warren
an Om c,efreffen= hij is gek (verzot) op hem;
bie Rranfbeit frif3t urn fidj = grijpt om zich
heen, breidt zich nit.
IL areffett, f. — vreten, eten, voe(de)r;
bad ift *it ein gefunbene4 a. = dat is een
buitenkansje voor hem.
= vreter.
A,rerfer, m.
refferei',
—, —en = vreterij, zwelgerij.
refrfickr, f. = geeuwhonger,
= vraatzucht.
arefrgier,
frefrqieria = vraatzuchtig.
Rrefrtuff, in. = vraatlust, -zucht.
reffnatiferytt, = etensbakje.
grefrfaci, m. = etens-, voederzak; vreetzak.
vraatzucht, geeuwhonger.
RrefOttMt, in.
etensbak, voederbak.
arektrog, m.
arefftvanft, m. = vreetzak.
arett, f. —e,arett'd)en, T. — fret.
fret'tett, fcbir. (b.) = stuk- of openwrijven;
plagen, kwellen.

a

arettluiefel, f. = fret.
7fretilie, —n = vreugde, blijdschap,
pleizier, genoegen; bie reuben = de genoegens, de genietingen; mit reuben = met
pleizier, met genoegen; bad macbt mir a. =
dat doet mij genoegen, verheugt mij; bet
areube(n ) = van pleizier, van vreugde.
freu'bentatt3enb = schitterend of stralend
van vreugde.
freu'beurarm = arm aan vreugde.
arrit'bettbecer, tn.= vreugdebeker, -kelk.
A'reirbenbe3eigang,
= vreugdebetoon.
areu'bettlIfeter, (=feft, f.); : four, 1.;
:oefitrei, f.= vreugdellfeest, -vuur; -kreten.
areu'benteben, f. = leven van genot, vroolijk
leven.
frett'bettfeer, freu'bettiv4 = vreugdeloos.
areits bentieb, 1.
vreugdelied, -zang.
aretebenntabi, 1. = feestmaal.
reu'beutttiibrten, f. = lichtevrouw.
rcu'benmeer, T. = zee van genietingen.
reu'bettopfer, 1. = dank-, vreugdeoffer.
areu'benpoft, to.
aangenaam, blij bericht,
blijde tijding.
freu'bettreic4= rijk aan genoegens, vreugderijir.

arenbeufdiiefien.
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arlberi3ialtifthe Zaftif, ar .
Beitatter =
, reit'benfrOlefien, f. = salvo.
reu'bettlifeiNet, m.; •=frOttfl, m. = vreugdell- taktiek, eeuw van Frederik den Grooten.
kreet; -schot.

arntibenftkirer, tn. = vreugdbederver.
Rreu'betttao, tn. = vreugdedag.
aretfbentalta, m. = vreugdedans.
areu'bentatunet, m. = vreugderoes, vervoering van vreugde.

arofbentranen, IM. = tranen van vreugde.
areu'ben 3 eit, tn. = tijd van vreugde, van
blijdschap.

freit'beftraigettb = stralend van vreugde,
van blijdschap.

freithetritufett = dronken van vreugde.
freit'bfq = vreugdevol, blijde, vroolijk.
aretebigreit, to. — = blijdschap, vreugde,
vroolijkheid.

frettb10 = vreugdeloos, treurig, somber.
freutt'bon = vreugdevol, blijde.
freu'en, fcbtn. (b.) = verheugen, pleizier doen,
verblijden; lift f. = zich verheugen, zich
verblijden; [ficb eine Zinged f.] = ficb f. fiber
etin. = zich over iets verheugen, blij zijn
over; ficb f. auf = zich verheugen op, zich
blij maken op of tegen AiittftigW; ficb f. an
ether Sacbe = zich verheugen in of over
iets.
aremtb, m. —(e), —e = vriend; liefhebber;
[bloedverwant, familie]; fie finb bide areunbe =
zij zijn dikke vrienden; er ift mein a. =
hij is mijn vriend; er ift' mir freunb = hij is
mij vriendschappelijk gezind; ben g. errennt
man in ber Rot = in den nood leert men
zijn vrienden kennen.
areun'be li bienft, m.; zgrufb m.; :.battb, tn. =
vriende II dienst ; -groet ; -hand.
fremtblici) = (gegen einen, 3u einem) vriendelijk (voor iem.), welwitlend, aangenaam,
lief.
areunblirOfeit, tn. —, — en = vriendelijkheid,
welwillendheid; bevalligheid.
freattlYW = zonder vriend(en), verlaten.
freuttb'ttattbarlir0 = ale goede, bevriende
buren.
areunblAaft, to. —, —en = vriendschap;
vriendsehapsbewijs, vriendelijkheid ; (de) vrienden; [familie].
freunblc4afttirlD = vriendschappelijk, gemeenzaam, vriendelijk, beleefd.
= vriendschappeareunlv t rafttirbfelt, in.
lijkheid.
aretrattVictafWItiattb, f.. =tieluei, m.; :.tlevi:
glum (u. :be3ettouttn), to ; :bititbnO, 1. ;
:blot% m., =ittfent, 43f. • 4.)faittl, f. = vriendscha ps 11 ban d ; -bewijs ; 2betui gin g ; -verbond ;
-dienst; V-eilanden; -pand.

arelni, m. — — = moedwil, vermetslheid,
baldadigheid, vergrijp, misdaad, euveldaad,
heiligschennis.

[frelael --] fre'belOaft = baldadig, misdadig,
zondig, goddeloos, schendend.

frelnitt, fcbin. (b.) = (gegen) zondigen (tegen),

of ertreden; misdoen, stelen, stroopen.
are'belfar4e, tn. = crimineel proces.
arebettat, tn. = misdaad, vergrijp, euveldaad.
fre'bentlicf), zie frenetbaft.
— = boosdoener, misdadiarebler, nt. —
ger, zondaar, schender, snoodaard.
fretfterifr4, zie frebelbaft.
retria, zie areia.
ricattbecne, zie arifanbeau.
rilia, in. = Frieda.

frieb'briicbig

schuldig aan vredebreuk.

arlebe, —n = vrede, rust; omheining; a. ernabrt, Unfriebe ner3ebrt = eendracht
maakt macht, tweedracht verzwakt; tatmid
in grieben = last mij met vree (met rust);
fit traue bent grieben nidjt = ik vertrouw de
zaak niet; grieben fcbtief3en, unteraeicbnen,
beftiitigen, bermitteln
vrede sluiten, onderteekenen, bekrachtigen, bewerken.
arte'belOab f rfi tti fi , m. = sluiten van den
vrede.

ariebetWantrag, m. ; :,artifet, nt. ; :Debitt:
Alote, m.; ,. botfcbaft, = vredesiivoorstel, -artikel; -voorwaarde; -bode; -boodschap (of -tijding).

arielmObrucil, m. = vredebreuk.
frie'bei0briicWq = schuldig aan vredebreuk.
arie'bo0 II cutlet, m.; :felt, 1. ;
=
vredeilengel; - feest; - vlag.
arici bettO 'jar% m. ; writ*, I.; :gefeliiift,
= vredeilvorst; -gerecht (no: kantongerecht); -(s)onderhandeling.

arie'benOut m. = voet van vrede.
arie'bettgiittin,

= godin van den vrede.

arie'benaottorefb m. = vredescongres.
Irie'bettnut m. = vredekus.
rie'bewSitarbriitt, tn. = vredesbericht.
arte'beiti(Ofeife, tn. = vredespijp.
voorloopige
aricibe-nOrettimittarien, q3t.
vredesonderhttndelingen.

ariefbnOricii ter, tn. = vrede-, kantonrechter.
arte'bettOrbittfi, tn. = 't sluiten van den
rede.

arie'bettftifter, m. = vredestichter.
ariebeit itiirer, tn. = verstoorder van den
vrede, spelbreker.

arte'betOtrartat, m. = vredestraktaat.
arte'benunterOatthintig, to. = vredesonderhandeling.

arte'betOberinittfer, tn. = tusschenpersoon
bij 't sluiten van den vrede.

arle'bettilbertrag, m.; = borfebtailf m. ; =3ci=
Men, 1. ; to. = vredesliverdrag; -voorstel; -teeken; -tijd.

arieberile,

= Frederika, Frida,

Rika.

fricblertiq = vreedzaam, vredelievend.
= vreedzaamheid, vredearieblertiqfelt,
lievendheid.
arietaw f , m. = kerkhof.
— = bewoner van Friedm.
land ; hertog Ian Fr.: Wallenstein.
fricbliel) = Nredelievend, vreedzaam, kalm,
ongestoord.
= vreedzaamheid, vredearieb'ficbfeit,
lievendheid, kalmte.
friebliebenb — vredelievend.
esehermd, vogelvrij.
frieb'l
arieb'ricf), tn. = Frederik.
= Fie—e (u.
arie'bricbor, m.
derik d'or.
friebs Cant = r,edzaam.
I. fric'rett, ft. (b.) (bu frierft, er friert; fror; fri3re;
friere! gefroren) = koud zijn. 't koud hebben;
rie z en ; mid) friert an ben Vinben (ob. an ble
t)iinbe) u. icb friere an ben ,f)iinben = mijn
handen zijn koud, ik heb 't koud aan mijn
handen; f., (f.) = bevriezen.
= vorst, koude; er bat b0
H. arie'rett, f.
= hij heeft koortsrfflingen.
= Nriespunt.
G rier' ,nett,

ar10.
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arie4, m. —ea, —e = baai, duffel; fries,
platte lijst.

arie're, tn. —n, —It = Fries.
ariefitt, tn. —, —nett = Friezin, Friesche
vrouw.

ariefei, T. u. m. —4; ariefelfteber, T. =
gierst-, purperkoorts.
= gierstpuntjes.
arteletn,
frieltrit = Friesch.
rie ,fActub, 1. = Friesland.
— = Fries.
rie&tiinber, in.
Friesch.
friatiinbifcb
nt.
=
duffelsche
jas, duffel, pijjekker.
AriWrort,
Grigg, tn. = Frikka, Frija.
arifanbean' (spr.: ..doo), 1. —a, —a = fricandeau.

arlianberte, tn. —,

= frikandel.
gritaffee', f. --a, --a = fricassee.

fritaffie'ren, fcbin. (b.) = fricasseeren; toetakelen.
ration', iv. —, —en = frictie, wrijving.

arintat're (spr.: friemere), in. —(0), =
Frimaire, vriesmaand (21 Nov. — 20 Dec.).

frifc4 = versch (trot, ]utter, gi, spuren,
Sunbe, 43ferbe Zrut4en) • frisch, versch (2uft,
Saffer); frisch, koel (Saffer, Sinb, Setter);
frifcbe Tatifcbe = schoon linnen; frifcbea Mibcben
= frisch, levendig meisje ; in frifcbem ainbettfen
ftebn = versch in 't geheugen liggen; frifcben
Zatuma = jong, van recenten datum; auf
frifcber Zat = op heeter daad; bon frifcbem =
op nieuw; pas, versch; f. rafiert, gepfriictt =
pas geschoren, geplukt; f. auf ! = welaan!
kom aan! wakker op! f. barauf foa = flink
er op los! f. getnagt ift bath getnonnen = wie
waagt, die wint; een goed begin is 't halve
werk; bie r i f dl e Viebrung = de Friesche
landtong.
= 't uitzijgen, afdrijven,
ariwarbeit,
frischarbeid (metaalbewerking).
— = frischheid, koelte; flinkheid,
arilr0e,
kracht.
frIlAen, fcbiv. (b.) = verfrisschen, koelen,
opfrisschen; schoon schip maken; frisschen,
zuiveren, louteren, afdrijven (van metalen).
art'fflier, m. —b, — = frisscher, afdrijver,
metaalzuiveraar.
Iriftfrberb, m. = smidse, frischhaard
rifdrling, m. —(e)a, —e = jong wild zwijn.
rifdrofen, m. = frischoven.
— = verfrissching, verkoeling;
art' frinutg,
frissching, loutering (van metalen); afdrijving.
frifctrIbeg = flink weg, zonder aarzeling.
—e = frizeur, kapper.
rifeur', tn.
—n = kapster.
t rircuje,
= frizeerijzer.
arifier'elfen,
frifte'ren, Td)tv. (b.) = frizeeren.
drift, iv. —, —en = tijdstip, tijd, tijdruimte,
tijdperk, termijn; uitstel; einem eine fiiraexe
obx,flingere geinabren = iem. een korter
of Langer uitstel toestaan.
frilten, fcbin. (b.) = verlengen, uitstellen;
behouden, bewaren, beschutten; einem bad
2eben f. = iem. in 't leven behouden; fein
2eben fiimmerficb f. = zijn leven kommerlijk
rekken.
ariffnefuit, 1. = verzoek om uitstel, om
verlenging.
arlftung,
—, —en = verlenging, behoud
(be g 2ebena).
= verlenging van
ariftiberlangeruna,
termijn.
friftiveife = in termijnen.
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artfue, iv. —, —en = frizuur, kapsel.
aria, m. —(e)a, —e; aritt'botirer, m. =
fretboor.

aritle, in. —, —n = fritte, gebrand mengsel
van zand, kiezelaarde en zout in de glassmelterij.
aritt'ofen, m. = glasoven.
aril, m. —etta = Frits; filr ben alten a. =
voor niemendal, tevergeefs.
fribot' = nietig, lichtzinnig, onkiesch.
aritiolitiit', tn. —, —en = nietigheid, lichtzinnigheid, onkieschheid.
fro() = vroolijk, blij(de), aangenaam, vergenoegd, opgeruimd; f. iiber etm. = blij over
of om iets; froben 9.71utea = blijmoedig, goed
gestemd; feinea 2,ebena nicbt f. iverben = geen
genoegen hebben in 't leven.
frob i gentut = blij, blijhartig, vroolijk.
friiiirtirt) = vroolijk, blij(de), opgeruimd.
arij blittiett, iv. — = vroolijkheid, pleizier,
opgeruimdheid, genoegen.
froOloci fen, frbtv. (b.), (2. Bart.: frobtocfe u.
gefrobs tocft) = juichen, jubelen, lofzingen.
frotrntiitig = blijmoedig, opgeruimd, vroolijk
gestemd.
arofrue, zie gone.
friiffnen, zie friinen.
aroO'finn, en. = vroolijkheid, opgeruimdheid,
blijmoedigheid.
froO'finitia = blij, -hartig, -moedig, vroolijk.
froutut (friimmer, friimmit) = [braaf], vroom,
godvruchtig ; fromtner Sunfcb = vrome wensch;
frommea 43ferb = mak paard; f. tube ein Hamm =
gedwee als een lam.
arottfute, m.: mum rotnmen = ten bate; au
9lut unb f rontmen = tot nut en voordeel.
ariintinefei', to. — = schijnvroomheid. kwezelarij, femelarij.
frihn'utetn, fcbh). (b.) = vroom doen, femelen,
den vrome uithangen.
front'ntett, fcbin. (tj.) .-- baten, helpen; baa
frommt au nicbta = dat is tot niets nut.
ariitu'utigielt, iv. — = vroomheid, godsvrucht,
pieteit.
grijinntler, m. —a, — = schijnvrome, femelaar.
gron, zie arone.
ron'ader, m. = heeredienstakker.
ron'arbeit, in. = heeredienst.
aron'artniter, m. = leen- (of heere)dienstplichtige.
fron'bar = leen-, heeredienstplichtoiegi:.
ron'bauer, m. = leenplichtige b
ron'bote, m. = bode van den rechtsprekenden heer.
aron'be, iv. — = Fronde; oppozitie(partij).
gron'bett, V. = drone.
ron'bienft, m. = heeredienst.
froubte'ren, fcbtv. (b.) _.: frondeeren, oppozitie
voeren.
arolt(e), tr.. — = heeredienst, zware dienst.
fro'nett, fcbtv. (tj.) = heeredienst verrichten.
frii'nen, fcbtn. (b.) = (feinen 2iiften) botvieren,
(bem rafter) zich overgeven aan.
arij'ner, tn. —a, — = heeredienstplichtige.
rou'faften, $1. = vasten, quatertemper.
roulefte, iv. = staatsgeN,angenis.
fron'frei = vrij van heeredienst.
aron'fuOre, tv. = vervoer in heeredienst,
spandienst.
Iron'netb, 1. = heeredienstbelasting.
ron'aut, f. = leengoed.
ron'tierr, m. = leenheer.
rottliof, tn. = erf van den leenheer.
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rouleirintain, m. = lichaam van Christus;
ook = aroniefOttantOeft, f. = sacramentsfeest.
ricrifPferb, 1. = paard in heeredienst.
frott'Pftirttig = heeredienstplichtig, leenplichtig.
arott'regifter, 1. = register van de heerediensten.
7fron't,ogt, m. opzichter bij de heerediensten.
rout, in. —, —en = front, voorzijde, voorgevel; a. macben = front maken; (gegen einen)
a. macben = weerstand bieden, zich verzetten.
aruntifini', T. —e = frontispice, voorgevel, titelblad.
= 't botvieren, 't zich overriVnung,
geven aan.
rofri), In. arii f cb e = kikvorsch, kikker,
vorsch; kikvorschgezwel; slof (aan de viool);
voetzoeker; springbusplaat, waarin een spit
draait; houten blokje om iets vast to zetten.
roftt'aber, in. = kikvorschader (unter ber
)3unge).
aroffirtiik m. = kikvorschebeet; duitblad.
— = kikkertje.
ri3icircfmt, 1. —
aroWeijett, 1. ijzer voor 'tkikvorschgezwel.
rofdYgefciputifft, ID. = kikvorschgezwel (unter
ber )3unge).
aroffirreute, in. = kikvorschebilletje.
ararcirlart)e, iv. = poel met kikkers, kikkerpoel.
arofcblaid), m. = kikkerrit, kikvorscheschot.
roffirtiiffet, m. = waterweegbree.
rof0miiufe: u. f roftfrindu&ertrieg, m. =
de oorlog van de muizen en kikvorschen.
arb ite = vorst, koude, koortsroft, m.
huivering.
rottlieute, tv. = winter (in handen of voeten),
winterbuil, winterhand, -voet.
huiveren van de koude,
I. frii'iteln, fcin. (b.)
huiverig zijn, rillen ; icb friiftele ob mice frkiftett =
fri3ftett = het vriest wat.
ik ril, huiver;
= koude rifling, huivering.
1I. iVrO'ftein, 1.
fling, huiverig, kouwelijk; koud,
fro'ftig
vriezend; koel, koud, ijzig onverschillig.
rolligfeit, tn. — = koude, vrie :end weer,
koelheid.
riiiffing, m. —(eA —e =kouwelijk mensch,
kouweli-jke Dries.
roft'falbe, iv. = pleister,
5aroft'Pflafter, 1.,
zalf voor wintergezwellen.
roffftlythett, m. = schade door de vorst
veroorzaakt.
= wintervlinder.
rtiftlOantter,
R roffivetter, 1. = vriezend weer, vorst.
frottieren, fcbhl. (b.) = wrijven, boenen.
frotteer-, badarottierlianbfatittO, m.
[handschoen.
aranfen: franks.
W.
ariirt te = vrucht; graan, tarwe;
arttitt,
vrucht, rezultaat, gevolg.
artici)Vabgabe, iv. = belasting op de vruchten,
op 't graan.
a. rucitt'acier, tn. = korenveld.
,arititt'aft, en. = tak met vruchten.
vruchtknop.
arudit'attge, 1.
fruttt'bar=vruchtbaar, vruchtdragend, vruchtba.armakend ; f. an = vruchtbaar in.
vruchtbaarheid.
–
;Vritritt'barteit,
At rucilfbaunt, m. = vruchtboom.
rucbt'be4iittiti, f. = zaaddoos, klokhuis.
= vruchtbloesem.
arttebtloliite,
Rruritt'boben, m. = graanzolder; vruchtbodem.
arucfWbratuttlueitt, m. korenbrandewijn.
frtytti brittgenb = vruchtdragend; vruchtbaar,
voordeelig, winstgevend.
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arfibfird)e.

= vruchtje; faubera
ariirOVritett, f.
a. = deugniet, rakker, (iron.) lief wicht.
frucfrtett, fobiv. (1.) = uitwerken, nut doen,
baten, [vruchtbaar maken, vrucht dragen].
ruitti ertrag, en. = opbrengst (in vruchten,
graan e. d.).
frttriWeffettb = vruchteetend.
vruchteazijn.
ariteitt'effig, tn.
aruttrfelb, f. = korenveld.
artutirgarten, m. = boomgaard.
r u t'nebaufe, 1. = zaaddoos.
ruitt'fliittin, iv. = Godin van de veld- en
boomgewassen, Ceres, Pomona.
aruct i Oattbet, m. = handel in vruchten, in
graan.
nuttVittbier, m. = graanhandelaar.
artulttlytut, iv. = vruchtvlies.
1. = horen van overvloed.
zaadhulsel.
rutte4iille, iv.
= schil van graanvruchten.
rurfttl itiiffe,
= zaadhulsel.
rucittlatifet,
nt. = vruchtkiem.
aructaffern, m. = pit, kern van een vrucht.
arurbefnofpe, iv. = vruchtknop.
= vruchtkiem, -beginsel.
RructitIttoten,
aritriit'torb, m. = vruchtemand.
artutt'fortt, 1. = graankorrel.
frucitt'W = vruchteloos, onvruchtbaar, nuttelooc.
— = vruchteloosheid,
nuttitifigfeit,
onvruchtbaarheid, nutteloosheid.
ruclit'inater, m. = vruchteschilder.
= gebrek aan vruchten,
ruitt'Ittanget,
aan graan.
ructit'utarft, in. = graanmarkt.
arurttlitonat, m. = vruchtmaand.
vruchterijk, rijk aan vruchten,
frudyt'reiri)
voordeelig, vruchtbaar.
= rijpheid van de vruchten.
ruci)Vrelfe,
Iritttffiljaie, iv. = vruchteschil; -schaal.
f. = (geschilderde) vruchten,
vruchtestuk.
frucin'tragettb = vruchtdragend; voordeelig.
antd)fivetti, m. = vruchtewijn.
frugal' = matig, sober, eenvoudig.
= matigheid, soberheid.
arugalithe,
f ruff = vroeg, vroegtijdig; Von friiber, friibefter
Zs'ugenb an = van de vroegste, prilste jeugd
af ; bie friibern Oinifter = de vorige ministers;
Me frilbeften 91acbricbten = de eerste (vroegste)
Lerichten; beute f. = van morgen vroeg;
morgen& f.= 's morgens vroeg; f. am Vorgen,
am friiben Vorgen = vroeg in den morgen;
traigficbit f. = zoo vroeg mogelijk; meine
mijn horloge loopt voor; frilber
gebt
f.
= vroeger, eertijds; frilber ober f.pdter
vroeger of later; friib(e)ften = op zijn vroegst;
am frilbeften
het vroegst.
ariitrilaPfet, m.; ..:aprifoft.,
; :birtte,
vroege appel; v. abrikoos; v. peer.
- vroegwerk, morgenwerk.
riiirarbelt,
frii'fte, zie frith.
1I.
riVin,
— = vroegte; in atter a.
heel in de vroegte.
vroege erwt.
riitt ertife,
= vroegrit.
riiirfaftrt,
riiirgebet, 1. = ochtendgebed.
riib'getirt, tv. - ontijdige geboorte.
riitygotte0Aenft, nt. = vroegdienst; vroegkerk; vroegmis.
1. = voorjaar.
= vroege aardappel.
ariiirfartuffei,
= vroegkerk.
riiiffirdy,
16
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audWinctior, tn. = oudere student, die de
ariiblirfc4e, tn. = vroege kers.
inwijdt.
friitritug = vroegwijs, vroegrijp.
ariurting, m. —(e)S, —e = lente; te vroeg 5A'nci)4'titift, m. = vossedrek.
auctO'Pet3, m. = vossevel.
geboren kind; vroegeling.
ariiblin O ilblunte, tn.; :feter, h).; h).; fucWrot = ros, rossig.
uciO'frberte, in. vosschimmel.
zutorgett, m. = lenteilbloem; -feest; -lucht;
luriO'frifirot, nt. = grove bagel.
-morgen.
m.= vossestaart (ook plantn.);
udO'fctitiunttg,
lu.
voorjaarsnachtarii0littOnaciffilleicbe,
evening.

ariityting ,SIltag, nt., =Wetter, f.; z 3eir4en, f.;
:3eit, to. = lentelldag; - weer; - teeken; - tijd.
= vroegmis.
ariitruteffe,
ariitrutette, iv. = metten.
friitintor'gen4 = 's morgens vroeg.
= vroeg ooft.
ariitrobfit,
riiirp firfir0(e), tn. = vroege perzik.
ariityprebigt, in. = vroegpreek.
ariityregen, m. = morgenregen.
friiirreif = vroegrijp, voorlijk,
ruilj'reif e, ru. = vroegrijpheid, voorlijkheid.
;Vriityfriat, to. = vroeg gewas.
ochtendwerk, vroegwerk
ariiirfOript,
(int Oergbau); eerste ploeg.
morgendronk, borrel.
ariiirfitoPpert, nt.
= twaalfrufj'ftud, f. = ontbijt; aizeite
uurtje.
fcbin. (b.) = ontbijten.
= tijd voor 't ontbijt.
ariityftild43eit,
= morgenuur.
ariiirftunbc,
= vroege druif.
ariartraufle,
fritO'Aettig = vroegtijdig, vroeg.
— = vroegrijpheid.
;VriitrAeitigfeit,
arnitibor' (spr.: fruuk .), m. —S, —S =
fructidor, vruchtmaand (18 Aug.-16 Sept.).
—, —en = vruchtvorming;
aanwending, ten-nutte-making.
fruttifi3le'ren, fcW. (b.) = vrucht dragen; aanwenden, in praktijk brengen, partij trekken
van.
= aan, vat.
= vos; ein fcblauer
nt.
een slimme vos, een slimmerd; Reinefe =
Reintje de Vos; (43ferb) vos; (Olenfcb) rooie;
slimmerd; student (in 't eerste halfjaar); goudstuk, geeltje, goudvisch; (3iftarb) beest; Wien
deg bat ber a. gemeffen deze weg is langer
dan opgegeven is; betn B'intfe beicbten = bij
den duivel te biecht gaan; einen
overgeven, kalven; bet
'Hilbert inobt ben
Oarg, bebalt aber ben Scbaff = de vos verliest
wel zijn haren, maar niet zijn streken.
furiWartig = vosachtig, als een vos.
vossehuid, vossevel.
urfO'balg, m.
uriWbart, m. = roodbaard; boksdoorn.
udO'bau, nt. = vossehol.
f. —4, — = vosje.
vosseknip.
attrWeifett, f.
fucbft mid),
furirfett, fcbh). (b.) = plagen;
bat = het ergert mid, dat ...; ficb f. =
zich ergeren, nijdig zijn; einen all f. = een
beest maken.
= vosseval.
aurWf aile,
auft4'grithe, tn. = vossehol.
auciWtmar, f. = vossehaar; rossig haar.
= hut, waar de jager op den
anc'Ijiitte,
vos loert.
lien = foksia, fuchsia.
aucirfia, to.
vosachtig.
furfrfin = ros(sig).
f. —(e)S = fuchsine, roode anilinekleur.
— nen = wijfjesvos.
RucOVIiagb, tn.; 414, f. = vosseUjacht; -hol.

aruitifiratiolf,

handzaag; mit beat
ken, flikflooien.

ftreicben = pluimstrij-

futV'fctituiitt3e(I)rt, tAin.(l7.)=pluimstrijken,
flikflooien.

aurfO'fittuFin3er, in. —S, — = flikflooier,
pluimstrijker.

Al ttoWcOluiitmerei',

—, -- en = flikflooierij,

pluimstrijkerij.
flikflooierig.
fuoWfOuiitrierifeb
= vosmerrie.
itotp'ftute,
furWteufelftifb, fucWfuitb = woest, woedend, schrikkelijk kwaad.
—, —n = teen soort breede degen];
ttriftet,
slag met de platte kling; unter ber .ftebett
onder tucht staan; onder de plak staan.
furtytelit, fcbin. (lj.) = [(einen) afstraffen (met
de platte kling)]; (mit ben anben) schermen,
beweging maken, in 't rond slaan.
= voer, wagenvracht ; voederJu'ber, 1.—
vat (groot wijnvat).
fu'bertueife =bij wagenvrachten; bij voedervaten.
atm, m. —(e)S = [doelmatigheid, gepastheid,
geschikte gelegenheid]; recht, bevoegdheid;
mit nub Recbt ob. mit gutem met goed
recht, terecht, naar eisch en recht, gevoeglijk,
redelijkerwij ze.
= voeg, keep, sponning; fuga;
—,
au*,
auS ben ugen geben = uit de voegen gaan,
uit 't verband /Alien; verkeerd gaan.
fu'rien, Tcb iv. (b.) = verbinden, voegen.
fii'gett, Tobin. (b.) voegen (aneinanber: aan
elkaar), verbinden; bet Bufaft bat eS fo ge=
fiigt = het toeval heeft het zoo beschikt; fief)
f. = zich voegen, zich schikken, zich plooien;
Rob ben Ilmitiinben, ficb in bie 1,1mftiinbe f. = zich
naar de omstandigheden plooien, schikken;
berusten in; ficb nacb anbern f. zich naar
anderen schikken, voegen; er tnifl lid) nicbt
f. = hij wil zich niet onderwerpen; tnie eS fict
gerabe fiigt = zooals het uitkomt.
flegertartig = bij wijze van fuga.
au' R ettiverf, T. = vakwerk; samenvoeging.
iige'tvort, 1. = voegwoord.
kwanselen.
fulfgern, fcbin. (lj.)
= gevoeglijk, geschikt.
fug'W = onrechtmatig, willekeurig.
handelbaar, gedwee, meegaand.
fiin'faut
afigjantfeit, in. — = handelbaarheid, meegaandheid.
—, — en -= voeging, verbinding;
ait'nung,
schikking, beschikking; eine ber Umftlinbe =
een samenloop van om standigheden.
voelbaar, tastbaar; [gevoelig];
einem etin. f. madden = iem. iets doen gevoelen, begrijpen; fist f. madden = zich doen
gevoelen.
aiii0barfeit, tu. — = voel- of tastbaarheid;
[gevoeligheid].
ftiblett, fcbin. (b.) = voelen, tasters, gevoelen,
gewaar worden; einem auf ben 8 abn f.= iem.
aan den tand voelen; einem ben q3u14 f. =
iem. den pols of iems. pols voelen; fic# f. =
zich voelen, besef van zijn eigenwaardehebben;
ficb glitcrticb, gefcbmeicbett, berte#t f. = zich
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gelukkig, gevleid, beleedigd (ge)voelen; ficb
zich als man voelen.
ein(en) 9Jlann f.

CliityrunfOatteit, =3euqn0,
good gedrag.

= bewijs van

fRO'lent) = gevoelend, gevcelig.
aiiirrunOtifte,
-= conduitestaat.
m., alitit'faben, nt., f.--=- ,uOrluagen, m. = boerewagen, vrachtwagen.
rijweg.
(voel)spriet, voeldraad, voelhoren, voeler 7fubr'iticg, nt.
(ook fig.).
gevoelloos, ongevoelig.
ge\,oelloosheid, onge—
voeligheid.
= voelspriet, 1aardvezel.
afifyititta,
—
[gevoel], voeling, aanraking (mit einem baben, be)aften: met iem.
heboen, houden).
= Funen.
authrnen, 1.
anwre, —n = voer, wagenlading, wagenvracht ; het rijden (met een wagen), tocht;
rijtuig.
fiiirrett, fcbtp . (tj.) = (einen 93Iinben, einen an
ein gfildficbe?, ,2ebett, in Zerfuebung)
her
leiden; (einen Fitet, Strieg, einen 43roaef3,
eort, ba Aommattbo) voeren; (eineneinei)
aanvoeren; ba hdirbe mid it Weft f. = dat
zou me te ver voeren; ba?, grofe fort f. =
het hooge woord voeren, hebben; Reben, bie
bie Raffe f. = redeneeringen, de booken, de kas houden; (einem bie eftt
Oefcbtift) leiden of besturen; ein OeicVift
een zaak drijven; cine ante f. = een
dame den arm geven, de cavalier van eon
dame zijn; einen remben 1. = den weg wijzen; (auf Ide spur, mit ficb) brengen; (ein
Ktnt) uitoefenen; ba c Regiment, ba?, Ruber f.
het bestuur, het roer in handen hebben;
(ba gScbtnert, bie eber, ben Oefen) voeren of
hanteeren; (ctn. bet ficb, im 9,Nunbe) hebben;
bu forift ben %amen Gotten nicbt unniitticb f.
= niet ijdellijk gebruiken; Map f. = klagen;
(einen Sc)tag, Sto13) toebrengen, doen;
biefen Krtifet f. Mir nicbt = dit artikel verkoopen, hebben we niet; ein FOrotoron f.
een proces-verbaal opmaken; fpaaieren f. =
laten wandelen; irre f. = op een dwaalspoor
brengen; amOlingelbanbe f. aan den leiband voeren (of laten loopen); einen auf
(ebtatt)i.F, f. = iem. een strik spannen; beetnemen; einen )inter4 Eicbt f. = iem. om den
tuin leiden: in 2erberben f. = ten verderve
voeren; ode eege f. 'met Rom = alle wegen
leiden naar Rome; einen Oraben, eine Mauer
um eta,. f. = een gracht om jets graven, eon
muur om iets bouwen of optrekken; Me 9tuf=
fidjt fiber eta:). ob. einen f. =- 't toezicht op
jets of iem. houden; 311 &the f. = ten einde
brengen; einem eta). au Oemilte f. = iem.
ernstig op jets wijzen, iem. jets op 't hart
drukken; ctn. au Oemilte f. = jets gebruiken (eten of drinken); WI) f. = zich godragon, zich houden.
aiitrrer, m. — — = leider, gids; handleiding;
aanvoerder.
aiiirreraint, 1. post van leider of gids, leiding.
iiirrer frbaft, tn. = leiding, bestuur, bevel;
de gidsen.
= verplichte karredienst,
autg'froue,
spandienst.
autglierr, m. = stalhouder.
attbri fttecW, m. = voermansknecht.
auttetobn, m. = vrachtloon, vracht.
[cute = voerman,
autir'ntattn, m. —(e),
karrevoerder.
aiityrung, . -, —en = leiding, bestuur;
gedrag; 't voeren (eina 43roaeffa); 'thouden
(bet Oilcf)er); bezoek (onder geleide).

attiuffnert, f. = voertuig, rijtuig, wagon;
6tt uermfeten = paard en rijtuig to huur.

flOrIverfen, fAiv. (b.) = rijden, zich druk
bewegen.

;VutyeiverOtiefiticr, nt. = stalhouder.
antirluefen, f.
karrevervoer, vervoer
per as.

aufravparat, m. = vultoestel.
f. = bier om aan te vullen.

ine,
— = overvloed, menigte, volheid;
zwaarlijvigheid; vulsel Feiner 43aftete u. bgl.);
bie a. ob. in ,iitfe unb a. =
1cbi3ne
in overvloed, bij de vleet.
= veulen.
I. aiitlen, 1.
II. fiitlen. 1cf)tu. (tj.) = vullen, vol maken; opvullen; rein in ob. auf afaicert f. op flesschen doen; in ii'affer f. = in vaten doen.
=
,artflenligartett, m.; zitatt, m.;
veulen II park ; -stal ; -merrie.
aiit'i(en)atpt, m. = wisseltand v. h. paard.
afill'erbe, to. = grond of aarde om aan to
vullen.
vulhaar, stophaar.
aiiirOaar,
= horen des overvloeds.
aiiirofen, m. = vulkachel.
—
vulsel.
vulsteenen, stopsteenen.
13t.
—, —en =--- 't vullen;
aiirtunn,
aanvulling; vulsel; paneel.
m. = wijn om aan to vullen.
,aiittivort, 1. = stopwoord.
fututinant' = fulminant, bliksemend, razend,
woedend, dreigend.
anintination', iv. —,
= fulminatie, 't bliksemen; pauselijke banbliksem.
fututinie'ren, fcbtu. (b.) = fulmineeren.
funt'utein, fcbiv. (b.) frommelen, rondtasten.
auttb, m. —(e), —e = vondst, tref; gevonden
voorwerp; vinding; list; einen guten madjen
een buitenkansje hebben.
aunbantenr, L --(e), —e fundament, grond,
grondslag; ettm auO. bent a. fertnen, berftetjen
jets in den grond kennen.
funbantentat' = fundamentaal, eerste, tot
grondslag dienend.
funbamentie'ren, fctiv. (b.) fundamenteeren, fundeeren, fundament leggen, de gronden leggen.
unbation', iv. —, —en = fundatie, stichting.
unWgetb,= vinderloon.
= mijn, groove: bron.
auttWortibe,
funbie'ren, idjan (tj.) = fundeeren, stichten;
funbierte Sdjufbgefu.ndeerde schuld.
fundeering,
—, —en
aunbierung,
stichting.
vindplaats.
autib r art, m .
recht van den vinder.
rb f.
auttb'ret,
autib' f rimr4 t, m. mijnschacht, waarin nieuwe
lagen gevonden zijn.
fiinf = vijf; bie aiittf = de 5; f. gerabe fein
taffen = 't niet zoo nauw nemen; er fann
nicbt Pi f. 50ten = hij kan geen ten tellen;
0 firth unfer fiinf(e) ob. Mir finb 3u fitn1(t) ob.
we zijn met z'n vijven.
au fiinfen
aiinfartrtettaft, at. = vijf-achtste-maat.
fiinfaitig = in vijf bedrijven.
fiinfarmig = met vijf armen, vijfarmig.
fiittrbliitterig = vijfblad(er)ig.
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zie f n f.
aiiitrerf, f. —(e* —e = vijfhoek.
fiinfectin = vijfhoekig.
een van 't vijfde regiment ;
nt
a
wijn van 'tjaar '05; stuiver (5-kreutzerstuk),
dubbeltje; lid van een raad van vijven.
filiti ferfei = vijfderlei.
= vijfvoudig.
fiittrfack
ttffla ci) f.
(e);, aiinfft404-ner, In.

—

vijfvlak.

7*iinfiran't(ett)ftiirt, f. = vijffrankstuk.
= vijfvoetig.
fiinfintn i bert = vijfhonderd.
fiinfintifbertfte (ber, bie, ba0 = vijfhonderdste.
— = vijfhonderdste
aiittf4uttliertftet, 1.
(deel).
= vijfjarig.
vijfiaarlijks(ch).
aiin ftro'rtcri friid, 1. = stuk van 5 kronen
(Oostenr.).
fiinflatai = vijfmaal.
fiirtrattiinnerig = met 5 meeldraden.
1. = biljet, geld;
f' iiitfinarflItelit,
stuk van 5 Mark.
fiinfluouatilit = vijfmaandelijks(ch).
vijfponder.
aiirit'O ftirtber, tn. —,?p,
fiinfPfiinbio = van 5 pond, vijfponds....
a 5 procent; vijfprocents...
fiinfprountig
fiinfreibig = van of met vijf rijen.
fiinf' faitiq ; :fauna; citi ; :fitbig ; :fOra:
chin ; :ftinuttin ; :tanig viAsnarig; -zuilig; -zijdig; -lettergrepig; -talig; -stemmig;
-daagsch.
fiinftaujettb = vijfduizend.
fiinftaulettbfte (bet, bie, bad)vijfduizendste.
aiinfratti fents itel, f. — vijfduizendste
(deel).
fiinf i te (ber, bie, bag ) = vijfde; ,t.einricb ber
aiinfte ob. V. = Hendrik de Vijfde; bc0 f.
Nab am Uagen = het vijfde rad aan den
wagen, te veel, overbodig.
fiinft(c)imiti = vijfdehalf.
fiinfteitin = vijfdeelig.
iinftet, f. — = vijfde(deel); ba4 brei
afinftet bom tbeiuinn = het vijfde, drie vijfden
van de winst; ein f. Meter, eine f. 9,Jteite =
1/5 Meter, 11 5 mijl.
ten vijfde.
fiittrten
vijfentwintig.
fiinfititb3tualt3ig
= five o'clock (tea).
aiinfulgtee,
vijfhoekig.
ffinfiviurtellig
fiinr3a4tio = vijftallig.
= vijfteenig.
fiinfAelpt (u. fauf3ebit) = vijftien.
vijftienhoek.
;Viinf'3eiptecf,
aiitir3 etwer, m. =15-kreutzerstuk, schelling;
een van 't vijftiende regiment; lid van de
kamer van 15.
fiinf'3e4nte (ber, bie, bad) = vijftiende.
= vijftiende (deel).
iittf'3ebntei,
fiinf3eitig =- vijfregeiig.
(u. furtf'31q) = vijftig.
aiirtfilger, — = vijftiger; een van
't vijftigste regiment; wijn van 'tjaar '50; bie
f. Zs'abre = de vijftiger jaren (tusschen '50
en '60).
vijftigjarig.
(ber, bie, ba0 = vijftigste.
aiirtf3intret, f.
= vijftigste deel.
fungie'ren, fdpn. (t.) = fungeeren, een ambt
bekleeden, werkzaam zijn.
— = zwam, fungus.
un' f00, m.
= zwamzuur.
gun'tweiiure,

aurt4enieben.

aiinnten, f.
= vonkje; fein a. der,
ftanb
geen vonkje, geen greintje verstand.
ttrac(n), m. .. fen(
.. fen = vonk, sprank ;
Fein
(bon) ,offriung = geen zweem van hoop.
fun'fatt, fcbtu. (b.)
vonkelen, fonkelen,
schitteren, blinken.
funletnacieftteta = (spik)splinternieuw.
= vonkemeter (electr.).
A, un'tennuffer,
futtleitftlrilOcribvonkelend, vonkespattend.
attractrilnucit,
attraentetcarap 4ic, tn.=
vonketelegrafie, draadlooze telegrafie.
attn`fcrmic 4 cr,
ontlader (electr.).
unftioif, tn. —, —en =--functie, dienst, verrichting, betrekking.
art-Orion iir', tn. (e), —e = functionaris.
funftionie'rett, f4tv. (ti.) = fungeeren, dienst
doen, werken, (van mechanismen) funktioneeren, gaan.
attract, to. —, —n = (pew.) slecht licht.
I. fur, 43rifill. mit Vtf.f. = voor; Scbritt f.
Scbritt = stap voor stap; ein 9,3/Wet Mr
bad aieber = een middel voor de koorts;
Ttabcben f. atte4 = meld alleen; (efilbt f.
Oufif = gevoel voor muziek; eine Sarnung
f. bid) = een waarschuwing voorjou; f.nicbN
unb tnieber nicb0 = voor niemendal; ba&
fcbidt fidj nicbt f. Cie = dat past niet voor u;
fiircbten f., ficb iingftigen f., aittern f. einen =
(uit belangstelling) voor of om iem. bang
zijn, zich ongerust maken, beven; f. ifjn ift
bad 6u bid, fcbiibticb = voor hem is dat te
veel, sehadelijk; ict) f. meine $erfon=ik voor
mij; f. tneitten Zeit = voor mijn part; er ift
grob f. rein 1ttter = voor zijn leeftijd; f.
homer = voor altijd; filr4 erfte = vooreerst,
ten eerste; er ift linter f. ficb = hij is altijd
op zich zelf; an unb f. ficb op zich zelf
(beschouwd); f. einenfPreoben, $artei ergreifen
= voor iem. spreken, de partij opnemen; bct
bat bid f. fid) = daar is veel voor; f. ainei
arbeiten = voor twee werken; ein f. aftemat =
eens voor al; tria f. etn Ouob = wat voor
een boek; icb batte itjn f. einen ,eucbter, f.
bumm = ik houd hem voor een huichelaar,
voor dom; einen f. bolt nebmen = voor vol
aanzien; nicbt f. ungut = neem 't niet kwalijk ;
f. filet Oetb eft.)). faufen = voor veel geld; f.
fein &ben Bern ettv. tun, effen=dolgraag lets
doen, eten; f. ettn. bilf3en = voor ietsboeten;
f. unb f. = voortdurend, telkens, onophoudelijk.
f.: bad a. unb lliber = het voor
en tegen.
;qtra'fle (spr.:.. aazje), to. — = fourage.
furagie'rett (spr.:..zjie..), fcbin. (t,.) = foursgeeren, levensmiddelen halen.
fiir'Dafi ob. fiirbaW = voort, vooruit, verder;
f. gebn = doorloopen.
aiiebitte, = voorspraak, een goed woord,
voorbede; bei einem a. eintegen, tun fur =
bij iem. een goed woord doen, voorspraak
zijn, voorbede doen voor.
— = voorspreker, beaiir'bitter, m.
middelaar.
a ttrA c, —n = voor, groef, rimpel;
gurcben sieben = voren maken, rimpels te
voorschijn roepen.
fur'cbett, fcbtv. (4.) = voren graven, groeven,
rimpelen; gefurcbte Stirn = gerimpeld voorhoofd.
furrimitartig = gelijk een voor.
fueri)entvelfe = bij groeven, bij voren.
aurltenalebett, f. = het graven van greppels voor afwatering.
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aufibittbe.

aurcOt, iv. — = vrees, angst, bezorgdheid;
iirltettfrotte, iv. = vorstekroon.
auf a. nor bem lobe = uit vrees voor den
ii,tente,en, 1. = vorstelijk leengoed.
dood; einen in a. feten, fagen = iem. vrees aiieftenntantet, nt. = vorstemantel.
aanjagen; atO a. au fatten = uit vrees van fileftenntiifiig = vorstelijk, een vorst passend,
(of om) te vallen.

een vorst waardig.

furcbt l bar = vreeselijk, verschrikkelijk, ge- aiiri ftenlirat, tn.; =reitt, 1.; :frOute, iv. =
ducht, ontzettend, ontzaglijk, verbazend.

vorste II raad ; -recht ; -school.

aurdWbartelt, in. — = verschrikkelijkheid, aiieftenfitb m. = vorstelijke rezidentie.
geduchtheid.
atieftenftanb, m. = vorstelijke stand, vorfiirOtett, fcbiv. (tj.) = vreezen, bang zijn,
stestand.
vrees koesteren, zich ongerust maken; icb
iirlienftubt, nt. = vorstezetel, -troon.
fitrobte ibtt = ik vrees hem, ik ben bang voor
iir'ftentag, m. = vorsteraad, -vergadering.
hem; icb fiircbte fur ifjn = ik maak me on-iirltentitet, m. = vorstetitel.
gerust over hem, ik vrees voor hem, ben
iir'ftentunt, 1. ----, .. turner = vorstedom.
bang voor hem; fide (nor etiv.) f. = bang
iir'ftentoort, 1. = vorstewoord.
zijn (voor iets).
, iir'fteniviirbe, iv.= vorstelijke waardigheid.
fiirOteritc4 = vreeselijk, verschrikkelijk, erg, aiiri ftin, iv. —, —nen = vorstin.
afgrijselijk, afschuwelijk.
fiirftlitt = vorstelijk; eeine ailrftticb e Zurcb=
fitrittif04 = onbevreesd, onversaagd, stout, taucbt = Zijne Vorstelijke Hoogheid.
zonder vrees.
aiiritlid5feit, iv. — = vorstelijkheid, pracht,
aurditifo figreit, iv. —= onbe‘reesdheid.
luister; a iirittic0 f ef tett = vorsten.
furrOt'fant = bang, bleu, angstvallig.
aunt, iv. —, —en = voorde, doorwaadbare
fiir'ber, fiir'bertytn = voortaan, vender; plaats.
[vooruit, voorwaarts].
furt'bar = doorwaadbaar.
fiireittan'ber ... voor elkander.
auruttlet, m. --, — = bloedzweer.
au'rie, iv. —, —n = furie, Furie; woede, fiirtoabr' = voorwaar, waarlijk, in waarheid.
razernij,
aiir'ivill, m. —, zie 3ortuit.
crier,, m. —(e A —e = foerier.
giirluort, f. = voornaamwoord; ook = aitr=
rievidi iiil ett, gm. = soldaten, die een foerier b itt e.
vergezellen.
alum tn. —0, aitrae = wind.
faurle, iv. —, —n = (hooi)vork, (mest)vork]. fur'3ett, fcbiv. (tj.) = een wind, winden laten.
ftirtieb' = voorlief; mit etiv. f. nebmen = iets fiffrOeitt, fcbtv. (ti.) = heen- en weer draaien,
voorlief nemen; bei Zircbe f. nebrnen = voor- fluisteren, knoeien.
lief nemen, wat er is.
aujet, nt. -.- = foezel, slechte brandewijn.
aurnier', f. —(e),?>, —e = forneer(blad), fineer. fu'fetn, fcbiv. (b.) = foezel drinkers.
furnie'ren, fcbiv. (b.) = forneeren, flneeren, aiifitier', m. ---, —e = fuzelier.
met houtblad beleggen.
ftifitie'ren, fcblv. (b.) = fuzileeren, doodschieten.
urnitue, iv. —, — en = fournituur.
giifillialle, iv. —, —n = fuzillade.
, uro're, f. —4 = furore, groot opzien, drukte. antion', iv. —, —en = fuzie, versmelting,
samensmelting.
tiiir = fur ba4.
iifforne, iv. =liefderijke zorg, voorzorg, zorg. auf{, m. —0, ailf3e = voet, poot (bon Zieren
afteforgeen iebung, iv. = rijksopvoeding (in unb M betn), voetstuk; ftebenbett au f e =
Pruisen), dwangopvoeding.
staande voets; feften a. faffen = vasten voet
afiriforgeonfing, m. = verpleegde in een krijgen; bie Sacbe b at (nb
ci
unb a. = dat
rijksopvuedingsgesticht.
zit goed in elkaar, staat op pooten, is goed
fileforgtirft = zorgvol. gezegd, daar is wat mee te beginnen; bunbert
aiir'fpratte, iv. = voorspraak ; a. fur einen aub (einige cu te) bocb = honderd voet (eenige
eintegen = iems. voorspraak zijn, een goed voeten) hoog; einem auf bent a. fotgen =
woord voor iem. doen.
iem. op den voet volgen; auf arete .0 aithen
4i redj, m. — (e) u. —en, —e(n) = voor- gebn ob. ftefjn = trouwplannen hebben of op
spreker, woordvoerder. advocaat. een vrouw uit gaan; er tebt auf grotem(gUittaiirlpredyr, m. ----- voorspreker, bemiddelaar, 5enbent) a. = hij leeft op grooten (schitterenbeschermer. den) voet; mit einem auf gutem, auf gefanntent
Rik% tn. —en, —en = vorst, heerscher, sou- a teben ob. ftetjn = met iem. op goeden, op
verein; Vorst (titel tusschen 4aer5vg en Oraf); gespannen voet leven; einen auf freien a. feten
11)(14 bie aiirften geigen, b(a.d miiffen bte Linter,
= iem. op vrije voeten stellen; bie Sacbeftebt
tanen tanen= wat de heeren wijzen, moeten auf fcbivacben hen = de zaak staat zwak;
de gekken prijzen.
wit bem Unfelt a. suerft auf geftanben rein =
aiirft'abt, :biftljof, m. = abt, bisschop tevens met 't linkerbeen Litt bed gestapt zijn; mit
vorst, abt en vorst, bisschop en vorst.
aili3en, unter bie al* treten = onder den
iir'ftenbanf, iv..---- vorstebank (im ateicb4tage). voet treden; einem 5u aithen fatten, ficb einem
iieftenbirne, tv. = bergamotpeer.
5u aiiten iverfen = iem. te voet vallen; gut
iirltertbrief, in. = uorkonde van de ver- 5u ii. felt = goed ter been zijn.
hefting tot Vorst.
aufrangef, iv. = voetangel.
aiir'iteitilbunb, m.; :geferjfecOt, 1. = vorste[1uf'artitterie, iv. = vestingartillerie.
b .nd; -geslacht.
lukbab, 1. -=voetbad..
aiirltengtan i, m. = vorstelijke glans.
uffbaU, m. = voetbal.
afiettengruft, to. = vorstelijke grafkelder.
t itfilmilett, m. = bat van den voet.
aiir'Itenti atO, f. = vorstehuis, -geslacht; aufrbauf, tn. = voetebank; ook: trottoir.
vorstelijk paleis.
aufpefleiburo, iv. -= voetbekleeding.
Iiirifteitiit, m. = diadeem, vorstehoed.
aufrOeuge, :btege, iv. = wreef, buiging van
, fivitenfiteekt, et. ,..--,_ vorsteknecht (verach- den voet.
telijk).
aufrbinbe. Iv. = voetverband.

a
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ttfOtatt, 1. = voetzool.
aufftiolf, f. = voetvolk; miter& a. getaten =
den breeden weg opgaan.
auffboben, in. = vloer.
att fO reit, tn.: feinen a. 2anb6 = geen voet- a.ufftvanne, iv. — kuip (voor een voetbad).
breed land.
aufnviirtner, m. = stoof.
= voetje.
aliWrOn, f. —,F.,,
uktuafoljen, 1. = voetwassching.
Ilifilnere, to. = voetedeken; voetkleed, tapijt, t _ufftveg, in. = voetpad.
karpet.
amp-yeti, 1. = schoeisel.
att irci f en, f. = voetboei, voetijzer ; voetangel. aufta'ne, zie a s ft a ge.
fit'fietu, fcbio. (tj.) = trippelen; met de voeten fartern, ftbite (b.) = foeteren, schelden, razen,
spelen, elkaar met de voeten zachtjes aanraken. vloeken.

.

fu'fgen, y
idl . (lj.) = den voet zetten; voeteeren, futif = futiel, nietig.
loopen; auf etiv. (Mt) f. = op iets steunen, i;eutiiiiciit', Iv. —, —en = futiliteit.
berusten;fift f. auf = zich gronden, steunen op. futfrO = weg, verdwenen, marsch.
altftfait, m. = voetval.
I cutter, 1. — = voeder, voer, eten; voering;
lijstwerk (om deuren en vensters).
Tufffiitlig = neergeknield, op de knieen.
7ituWftaffte, iv. = warmflesch, -kruik.
autternr, f. —(e0, —e = foedraal, omhulsel,
fityfiirmig = voetvormig.
etui, doosje, scheede.
aufrnittiger, m. —,,, — = voetganger.
auttertffolie far auttera'ae, iv. — =fourage.
'auffgetent, f. = voetgewricht.
eaufterbanb, 1. = ka,pje (van de pruik).
uWgefinO, 1. = lijst \ an 't voetstuk.
RufterDanf, to. = snijbank (voor 't hakstroo).
au W ge ftell, f. = voetstuk, schraag.
aurterbarri)ent, nt. = bombazijn voor voering.
uffgctiifet, f. = inlegwerk (van een vloer). autiterboben, nt. = voe(de)rzolder.
ou-WOOL-A tu. = voetjicht, podagra, voeteuvel. autlerivien, f. = fourage halen, fourageeren.
fnWtioot) = een voet hoog, voeten hoog.
aufterOot 3 , f. = hout voor beschoeiing.
u k ti ff ett, f. = voetkussen.
aurterfainincr, iv. = fouragekamer.
u frflablatur, iv. = pedaal.
auTterfatten, m. = voerkist, hooi- of haveruffflaninter, Iv. = voetklem (fife Mabfabrer). kist.
ufl 'inikijet, m. = enkel.
aufterfnerrit, m. = fourageur.
gu frfut m. = voetkus.
'utlerfober, m. = voederzak, -korf.
fuW1Ont = lam aan den voet.
,nifterfraut, f. = versch of groen veer.
aiioinn, m. —(e)t, —e = voeteling, N oet aufterteintuanb, Iv. = voeringlinnen.
van de kous.
Jut'termauer, Iv. = dubbele muur.
u-ffinat, 1. = voetmaat, maat van den voet. fiittlern (furtern), fcbiu. (b.) (bc0 $ferb, bie
attfr!ittatte, Iv.; 4140, m.; 43utift, in. = Stub, bc0 Ninb f.; u. bent $ferbe, ber aub
voetilmat, -pad; -punt.

,I'afer, ,eit f.) = voederen, voeren; (audj: tict
trot f.); (mit Matte, 2eittivanb)
Verb mit
voeren.
.ufterneil, f. = voederzak, -net.
alifilfeut m.; JcPentef, tu., =tohie, Ia. =
voetllzak; -schabel (voetebankje); -zool.
4 tit'terPrei, m. = voederprijs.
aufootbat, m.--_ infanterist.
aut'terraufe, iv. = ruif.
l e, iv. = punt van den voet.
autiterriiin, iv. = mangelwortel.
aufrfpur, Iv. = voetspoor,
utlerfad, m. = voederzak.
aufrftab, In. -e--- standaard-maat, maatstok.
, nfterfttneiber, m. = stroohakker.
voederwan.
ttWftatibbitb, f. = standbeeld to voet.
gtt
f terf ivinge, Iv. = voederwan
otifi'ftotPte, Iv. —, —n = voetstap; in jemt.
ni'tertrog, m. = voedertrog, -bak.
au t fta W ett treten = in iems. voetstappen ourtertatt, 1. = voering.
treden.
aiirtertuto, 11). —, —en = voedering, voering,
aufffteig, m. = voetpad.
bekleeding, beschoeilng.
aufetapfe, zie au f3 ft a 1) f e.
uftertuanne, to. = voederwan.
aufi ita fte, in. = pedaal.
urteriviete, Iv. = voederwikke.
auVte OP tit , in. = tapijt, voetekleedje.
ut'ter3oug, 1. == voering.
10Wtritt, m. = trap, schop: trede, opslag 4 utuirtun, f. —b, .. ra = futurum, toekomende
(eine .Z,Bagen0.
tijd; atoeitec$ a. = voltooid toekomende tijd.

antlIreOfter, f.; :reife, Iv.; :relfenber, m. =
voetlregister, -refs; -reiziger.

atifriVil

u

algemeen
(3, f. = G; (Dui.) G ob. sol; G bur = G ma- qii'be: gang (ob. gang) unb g.
G mineur; G-1cbtilfiel= G- of gebruikelija, veel voorkomend.
jeur; G mcli
—, —n = vork; gaffel; lemoen;
[vioolsleutel.
aietb (op koerslijsten).
.
= de hand, je
gewei; bie fiinfainfige
= Oramin.
natuurlijke vork; einen auf Me 0. nebmen =
014'n, iv. — = Gaea, (Godin der) Aarde.
gabaar (een soort tegen iem. een eed doen.
, —n
Wirtbet're,
schip), uitlegger, wachtschip.
Wa'betanfer, tit. = (ver)tuianker.
= gaffeldissel, lemoen.
(Salle, Iv. —, —0 = gift, geschenk, gave; (Ortlicibeittfet,
dosis; gave, aanleg, vermogen, begaafdbeid; Wa'lleter, zie b a ()ter.
gaffelvormig, gevorkt.
= milde gift.
yektfiiirmia
milbe
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f.= tweede ontbijt, dejeuner
a la fourchette.
Walieffilrfc0, tn. = gaffelhert.
Wa'be1bol3, 1. = gevorkt hout; lernoen, disselboom.
ga'befig = gaffelvormig, gevorkt.
Maliciatinge, iv.; =tram, f.;
m. =
gaffel II kling ; -kruis ; -mast.
acebetn, jcbin. aan of op een vork
steken; oppikken; naM ettu. g. = (fig.) naar
iets hengelen; fir4 g. = zich in tweeen verdeelen, splitsen.
Galielpferb, f.= paard voor een gaffeldissel.
Wa'belfMttiatt3, m. = gaffelvormige staart;
gaffelstaart (een kolibri).
galietitiittbin = vork-, gaffelstandig.
= gaffelstang.
Wa'befftattne,
m. = steek met een vork of gaffel.
m. = steel van een vork.
Walmlitiitle, iv. = gaffelsteun (om iets op
te laten rusten, bijv. een wagenas).
= gaffelwagen (voor een
Wa'belinagen,
paard).
Walietttlei4e, iv. = kiekendief, wouw.
Waliel3arte, :3infe, ID. tand van een vork.
—
gaffelhert, gaffelbok.
Waffler, m.
Waterief, m. = Gabriel.
Waltriele, iv. = Gabrielle.
= kakelen, snagacleltt, gaaertt, fMM.
teren; babbelen, kletsen.
= klein huis (van een
[&ja'ben, m.
vertrek), hut].
Warfel, iv. —, —n = gaffel, groote vork,
gaffel(spriet), gaffelzeil; (gild]; grof3e =
fokkegaffel.
= gapen, met open mond
garfen,
staan te kijken.
— = gaper, botmuil.
Warfer, m.
Wagat', m. —(e)C, —e = git.
Wa'ge (spr.: gkaazje), tn.
—n = soldij,
betaling, loon, gage.
gagel.
—
03a'nef,
I. galynen, jciti. (b.) = geeuwen, gapen.
II. Walnut-4 1.
— = gegeeuw, gegaap.
m. = gaping, hiaat.
Wiiiptifurbt, iv. = geeuw-, gaapzucht.
giitYren, zie giiren.
[ail/00'g = (IcOineia.) afhellend, steil].
— = gala, hofkleeding; hoffeest.
(ia'ta,
Walailetn3ug, m., :f lib, f. = galakleed,
galagewaad.
Wataftif, m. — (e0, — e = galaktiet, melksteen.
Walaitometer, f. (u. m.) — = melkweger.
(_Satan', m. —(e0, —e = galant, beminde,
hofmaker.
—
korenworm; kuifWatatts ber, m.
leeuwerik.
natant' = galant, hoffelijk, oplettend, aardig;
los, lichtzinnig.
—, —n = galanterie, hoffeWatanterie',
lijkheid, hoffelijk woord; avontuur.
Malanterie'arDeiten, V. = galanterieen,
bijouterieen.
Walanterieloarett, 431. = galanterieen.
Walatag, m. = galadag.
= brief aan de Galaten.
Wala'terbrief,
= Galatie.
@Oas t-lett, f.
groot-tenue.
Walauttiform, iv.
= galarijtuig.
Walatuagett,
galbanum, gomhars.
Waltiattlunt), j.
—n = galjas, groote galei.
Walearfe,
galei.
—, --0
03nfee're,

Watee'rettarbeitett, qm. = galei-, dwangarbeid.
= galeislaaf, galeiboef.
Watee'renftlatte,
—n = galjoen.
Watetrite, iv.
—n = galjoot, kleiner schip.
Waleole, in.
—n = galerij, gang, omgang,
Materie, tts.
zuilehal, schilderijezaal.
galigaan, cypergras
Wainant', m. —(e)&
(op Sumatra wildgroeiend).
— = galg; einen an ben 0.
Wat'llett, m.
bringen = iem. aan de galg helpen; er fietjt
hij ziet
atO, atCob er bent Pi. gefaffen Ware
er uit, alsof hij van de galg gedropen was.
galgeaas,
galgebrok.
Warnettbraten, m.
negenfiirtitig = galgvormig.
(Oargenfrift, tn. = kort nutteloos uitstel.
Wati gengefittt, j.= galgegezicht, galgetronie.
galgehout; fatjcf) tale P1. =
Margettltot3, f.
zoo valsch als een kat, als de nacht.
galgehumor.
WarnettOttntor, m.
Wa1'gentitiittne4ett, 1. = galgemannetje, alruinmannetje.
gat'gennt4frig = galgachtig.
= (scherts) touwOali gettpotautentier,
slager.
m. = galgeWal'aenfeitttlettgel, =Wier,
brok, galgeaas.
= Galicie (in Spanje).
Matis cien,
f. —C = Galilea.
— = Galileer.
m.
=

Walintattit's0, zie Oatifmatbia.
zie Ocifeone.
Watio'te, zie Chateote.
ginife4 = Giaelisch.
= Galicie (in Oostenrijk).
Wati'3ien, 1.
= Galicisch.
lajjen = galjas.
(Mat',
—, —en = galjoot.
Wati0f,
Wall'aPfei, tn. = galappel, galnoot.
Wall'apfelfiiure, in. = galnotezuur.
Waite, iv. —, —n = gal; opening, holte (in
een gegoten voorwerp); galgezwel; galnoot;
= zwaarmoedigheid, zwartgalligjc4varae
heid; bie fauft ibm Her = zijn gal loopt
over, hij wordt kwaad; lane O. augcOtten=
zijn hart luchten, zijn gal uitstorten; er hat
hij heeft geen gal, hij wordt niet
feine
kwaad; Offt unb
Tpeien = gif en gal braken.
Wall'efite, Iv. = galeik.
= gallen (einen atiA) ; in
jcf)iv.
een galnotebad doopen.
Willett, Wu. (f.) = bitter worden.]
gatlenbitter = bitter als gal.
Warienfiblafe, Yu.; :fieffer, f.;
nt.;
-koorts;
:nefiite, V.; :fteitt, m. =
-kanaal; -eaten; -steen.
Wartenfurtjt, in. = geelzucht; zwartgalligheid.
gallenfiirtitig = geelzuchtig, (zwart)gallig.
Wallert, T. --(e), —e; Wallerte, —n
= gelatine; gelei.
ati fertartig = geleiachtig.
= geleizuur.
allertfiittre,
nalliftt = gallig, galachtig.
zie Giattisintu&
= Gallic.
j.
— = Gather.
Walter, tn.
= gallig, vol gal; zwartgallig.
ailifa'ttife4 = Gallicaansch.
zotte praat,
m. u. f.
wartaal.
galwesp, galinsekt.
j.
zie Wateone.
Wallios te, zie Oateote.
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garti1M = Gallisch.
fcbin. (b.) = gallificeeren, verfranschen; (8ein) kunstmatig verbeteren.
Watii3141nu4, nt. ..men = gallicisme.
Manumitle', iv. - = gallomanie.
-n = gallon (Eng.maat van
Ho'ne, in.
ruim 4,5 liter.)
Wat'Itt4faure, iv. = galnotezuur.
Wan-000e, iv. = galwesp.
Walnut', m. -(e)& = galmei, kalamijn(steen).
WctIon' (spr.: g kal6), nt.
= galon,
trey, boordsel.
gatonie'rett, fcbh). (ti.) = galonneeren.
WatoOlr, in. -(e)& = galop; in galop; ti.
tanben
galoppeeren.
--n = galoppade.
WatOPOcli be, iv.
gatoplite'rett, fcbin. (b.) = galoppeeren.
Wato'fdie,
-n = overschoen.
geft(e)rig (norbb.) = ransig; bedorven.
gait (oberb.) = droog (geen melk gevend).
gatba'nifit = galvanisch.
gaibanifier'en, fcbiv. (b.) = galvanizeeren.
WalbanWittu4,
- = galvanisme.
WalbattofittgAie', in. - = galvanoglyfie
('t galvanisch vervaardigen van metalen
relief-drukplaten).
Waibanogra011ie, iv. - = galvanografie
('t overbrengen van schilderij langs galvanischen weg op drukplaten).
Waibanoraultii,
- = galvanokaustiek
('t gebruiken van den galvanisch gloeiend gemaakten platinadraad om te etsen).
Watbattonteler, tn. (u. f.) = galvanometer.
Watbanopta'ftif, iv. - = galvanoplastiek
('t vervaardigen van metalen beelden door
galvanische precipitaten).
1713athanoffop s, f. -(eA -e = galvanoscoop
(werktuig om den galv. stroom te meten).
Walbanottipic', iv. - = galvanotypie.
- = gamander, manderWantateber, m.
kruid.
-n
Wantallte,
slobkous; grof3e
13)..n im Rol* baben = grof3e Rofinett im R.
baben, zie 910 f I n e.
Wantalitcnbienft, tn. = kleine, kleinzielige
dienst; knoopepoetserij.
-, -n = violoncel.
Wantsbe,
Wantbit', 1.
= gambiet (ha Scbacb).
= gamma; (blinder)
Wantlita, iv.
pistooltje.
Wana'frin, in. -, -n = onderkaak (einen
43ferb0),
= medeerfgenaam.
Wan'erbe,
[ganlen, fcbiv. (b.) = gappen, stelen].
Wang, tn. -(e)?,, 'Nine = gang, loop, duel;
wandeling; (bei Zafet) gerecht, schotel, gang;
molensteen; mijnader; feinen eignen
gebn
= zijn eigen gang of weg gaan; loop (bet
gjtonbe4, bee Beit, bet Zerbanblungen, bet
Oefcbafte); et tjat einen feicbten, einen ftolten
Q6. = een lichten, trotschen gang, loop,
stap; einen O. mit einem macben = met iem.
duelleeren; einen Ch. in bie Stabt tun = een
boodschap ..; (in einem caufe, untei bet t rbe)
gang; (ha Oarten) pad, laan; Otinge (im
Stiirper) buizen, kanalen; im 6). rein = aan den
gang zijn, in beweging zijn, op dreef zijn, ook:
in zwang zijn; in 0. feten, bringen= aan den
gang maken; in 0. foramen = aan den gang,
op dreef komen.
gang (ob. gang) unb
= algemeen gebruikelijk, in zwang, veel voorkomend.

134113.

Wang'art, iv. = gang, loop, manier van loopen; gangsteen, bergsoort.
gantfbar = begaanbaar, druk begaan; (im
Oergbau) in exploitatie; [(bon niitmett unb
Caren) gezocht, gewild]; gebruikelijk, in
twang, in omloop zijnde, algemeen verbreid.
Wangi barreit, in. - begaanbaarheid; algemeenheid, gangbaarheid.
Wan'geibattb, f. = leiband; einen am O.
fitbren
iem. aan den leiband laten loopen.
(b.) = aan den leiband laten
gan'geitt,
loopen; [slenteren].
Wattg i er3, 1. = errs uit den gangsteen.
Walfge4, m. - = Ganges.
spoed (van een schroef).
Wang'bii4e, iv.
nan'ain = gang hebbend, goed loopend.
Wanglanfer, m. = ganglooper.
„lien
ganglion, peesCOattglion, f.
knoop; overbeen, kraakbeenig uitwas.
gangspil.
Wang'10ifi, 1. -(e)t, -e
ganglucife= bij ganzen, bij la gen (im Oergbau).
WatO, tu. (Kittle = gans (eig. en fig.);
harde rotssteen, gens, gieteling; bie ehiinfe
gebn fiberan barfuf3 doe maar niet te voornaam; 10 melt gebn feine Odnfe nicbt = dat
gaat boven zijn begrip.
Watt4'braten, zie Odnfebraten.
WinsiViten, f.
- - gansje; zottin.
wouw, kiekendief.
Wanifectar, =abler, tn.
madeliefje.
Watfiebiiintriien, 1., :biome,
Wanifebraten, m. = gebraden gans.
Wattle/nu% iv. = (gerookte) ganzeborst ; (bon
gilenfcben) kippeborst.
Olinjellbiftet, tu.;
tn.; =tett, f.;
1.; :fut, m. = ganzeldistel (melkdistel);
-\eer; -vet; -vleesch; -poot (plant: -voet).
Matt'fefilfgbett, f. = aanhalingsteeken.
Wanjegetriife, f. = afval van geslachte gans
(kop, pooten, lever e. d.).
=- ganzevel, -huid; fig. kippevel.
Wattlebaut,
m. = ganzehoeder.
Waiffettel, m. = veeren pen.
Wanleffein, zie Oiinfegefrbfe.
Wans ferraut, f. = zilverschoon; scheefkelk.
Wattjefreffe, in. = scheefkelk.
ganzele\ erpastei.
Wiinlefebeetlattete,
Wattlentarfc4, in.: im O. gebn = als de
ganzen (d.
achter elkaar), in ganzeorde
loopen.
Wanjenubel, iv. = pil, meelbal (om de ganzen
te mesten).
Watefelifeffer, m. = ganzepeper.
Wan'ter, m.
—; 3att'feric4, m. —(e)t,
-e = ganzerik, gent.
nt. =
f.; 4taff, m.;
ganzellbord (-spel); -hok; •wijn (water).
Want, in. -, -en = gerechtelijke verkoop
wegens failliet; faillissement.
ant'bucii, = lijst, catalogus van den verkoop.
gan'tett, fcbiv. (b.) = gerechtelijk verkoopen.
Wan'ter, tn. - = kelderstellage (voor
biervaten).
Wattfbau4, = verkoop-, venduhuis.
Want'utafic, 111. = failliete boedel.
Wattlintebf (c4), m. = Ganymedes.
gan3 = heel, gaaf, ongeschonden; heel, geheel;
geheel en al; 0 ift mein flange err* = ik
mean het in vollen ernst; in gaits euroPa =
in heel (of gansch) Europa; gander 50 (Oulu
ben = voile 50 gulden; hen gansem permen =
van ganscher harte; mein gan30 eben = al
mijn, mijn geheele leven; ein gander Menfcb =
een heele kerel, een heele man; [bie flatten
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Ttenfcben bier = alle menschen hier] ; ganber Oa're, tv. — = Oarung.
3 9,7tonate = voile 3 maanden; ein gatmer War'etien, f. = proefstang.
91ebrter = een heele (een knap) spreker; bie garen, ft. u. ftin. (fj.) (e Bart, 0 gor u.
gang Stabt = de heele stad; er ift mein
garter gore u. glir(e)te; pare! gegoren u. ge,
gan3er Stoll, = al mijn trots; ba g OW ift
Bart) = gisten; woelen, gisten.
not g. = is nog heel; - ba g Oiatme = het (Oarlock m. = gaarkok, houder van een
geheel; ein Oan30 = een geheel; im prof en Wars iiitte, in. = gaarkeuken. [gaarkeuken.
(unb) gan3en = over 't geheel; ein Oartaer = Warntonb', (spr.:..ma), in. = Garmond (een
eene heele (ScboOen); e g ift g. bersebrt =
lettersoort).
geheel op(gegeten); icb banfe g. ergeberift = Warn, 1. - (e) g , -e = garen, net; ba g O. auf
wel nederig; ic4 bin gan3 Cbr = ik ben gefteffen = het net spannen; einen in g 0. foam =
heel oor; g. gut = heel goed; g. redjt = heel
iem. in den strik lokken; in g 0. gebn = in
goed, juist, goed zoo; g. gemit = zeer zeker;
den strik, het net loopen.
env. g. anbere g = heel iets anders; g. unb Warturte, Warnele, m. -, -n = garnaal.
gar = geheel en al.
Martell tjanbet„ m.; ziAnbter, m.; =4afPet,
in. = garenjlhandel; -koopman; -winder.
Wang, Watt, tn. -, -e = last gesteente;
staaf ruw ijzer.
garnierett, fcbin. (fj.) = garneeren, omzet'ten,
versieren, meubelen.
Wanalabritate, 13t. = bewerkte goederen.
Wattal)eit, in. - = geheel, samenhang.
Warnie'rung, in. -, -en = garneering.
giittilic4 = geheel, volkomen, totaal; geheel Oarnifote, M. -'-, - en = garnizoen, bezetting.
en al.
garnifonie'rett, fcbin. (f'.) = garnizoneeren,
in garnizoen liggen.
gar = gaar; geheel; ba g ateircb ift g. gefocbt =
week, zacht; (if3 Wa g g. ift, trinf Wa g flat ift, Warttifowellfirctie, tn.; =bleu% m.; :ta3arett,
f.; :prebiger, m. = garnizoenslIkerk; -dienst;
finicb Wa g roabr ift); gare g ,Veber, cifert, Bare
-lazaret; -prediker (of -geestelijke).
noblen = toebereid, gereed voor 't gebruik;
(ba g 2eben ift g. = voorbij, ten einde; der Warnitur', u). —, —en = garnituur.
akin ift g. = is op]; g. nicbt = in 't geheel Wariftveber, m. = (garen)wever.
met; gar rein Oefb = in 't geheel geen geld; Warttivittbe, iv. = garenwinder.
gan3 unb g. = geheel en al, volstrekt; g. 3u War'ofett, m. = gaaroven (waarin 't koper
gezuiverd wordt).
febr = al to zeer; g. oft = heel dikwijls; ober
g. = of zelfs; am ft
be bift bu g. fibre? = per OariAlacte, tn. = gaarslak.
slot van rekening ben je nog boos ook? inarum gatftig = vuil, vies, leelijk, naar, gemeen.
War'jtigfeit, in. -, -en = vuilheid, narignicbt g.! wel zeker, waarom ook niet!
heid. gemeenheid, gemeene streek.
'g amine (spr.: gkaraazje), in. = garage.
Warit'bogei, m. = vuilpoe(t)s.
Warant', at. -en, -en = garant, borg.
Warantie' (spr.: ..tie), in. -, -it = garantie, 63kirtMen, f. - g , - = tuintje.
Warlett, m. -I, Oiirten = Win; einem einen
waarborg; dl. leiften = garantie geven.
Otein
c
in ben 0. tuerfen = iem. met een welWarantiefonb4, I . = waarborgfonds.
daad verrassen.
garantie'ren, icko. (b.) = garandeeren; fur Waetenampfer,
m. = spinazie-, tuinzuring.
etin. g. = instaan voor iets.
Mar'tenantage, iv. = plantsoen, wandeling;
Warantietc4eitt, nt. ,-- garantiebewijs.
tuinaanleg.
War'arbeit, tn. - = verfijning, loutering.
m. = opzichter voor de
War'au4, in.: einem ben O. macben = iem. van War'tenauffe0er,
plantsoenen.
kant maken, naar de andere wereld helpen.
m. = tuinbouw, horticultuur.
Warlettbau,
Oar'be, in. -, -n = garve, schoof; duizend- Warlenbaufc4ute, in. = tuinbouwschool.
blad, gerw.
tuinbed.
giir'bett, fcbin. (b.) = aan elkaar smeden, sol- Warlenbeet, 1. =
Wartenbointe, in. = boon.
deeren.
boek over tuinbouw.
=
Oictr'tenbutil,
I
.
Warliettbittber, in. = schoovebinder.
Warlenerbe, in. = tuinaarde.
gar'benfOrntig = schoofvormig.
Warlenfetb, I. = afgesloten veld.
War'benbaufen, m. = hoop schooven.
Warlettfrettnb, m. = liefhebber van tuinieren.
Witetiottici), tn. = gistkuip.
War'tengeriit,
1. = tuingereedschap.
Warcon' (spr.: ..sa), tn. - g , -I = garcon.
War'tengetuilit, I . = tuinpiant, -gewas.
War'bafee, m. = Gardameer.
.
Wartenterbet, en. = kervel.
63ar'be, in. -, -n = garde.
Warlettfreffe, in. = tuinkers.
Warbebufor04' (spr.: ..kuor),m.=lijfgardist. Warlettrunft, ID. = tuinbouwkunst, hortiWar'beforpts (spr.: ..koor), f.= lijfgardekorps. Olarlettfaube, in. = prieel.
[cultuur.
War'beof1-13ter, m. = officier van de garde.
War'tenteiter, W. = trapladder, tuinladder.
Warberolle, in. -, -n = garderobe, kleere- Wari tennteffer, 1. = snoeimes.
voorraad, kleedkamer,kleerebewaarplaats;W.C.
War'tettinotyn, m. = slaapbol.
Warbero'De(n)yatter, :ftiinber, m. =kapstok. War'tenfc4aufet, in. = tuinschop, -schoffel.
Warbilte, tn. —, —n = gordijn.
in. = tuinasperge.
Warlenfpargei,
Marbi'nentlrebigt, tn. = bedsermoen, gordijn- Oarttenbergniigen, 1. = publieke vermakelijkpreek.
heden in een tuin.
Warbi'nettring, m. = gordijnring.
Wiirener, m. -8, - = tuinman, tuinier; ben
Oarbi'nenftange, in. = gordijnroede.
loci Sum O. macben = den vos op de ganWarbiff, m. -en, -en = gardist, soldaat zen laten passen.
van de garde.
63iirt'nerburfc0e, m.=tuiniersjongen,-knecht.
Ware, ty . —, —n = toebereiding, 't looien, Odrtnerei', tn. -, -en = bloemisterij, tuinleertouwen; verkoling (van bout); meet, gier ;
bouw, tuinierderij.
gisting; 't roosters (van erts); bca, f r3 bat Wii'rUna, tr. -, - en = gisting; opwinding,
feine O. = is voldoende geroost.
woeling.
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gii'rung4fii0ig = geschikt om te gisten.
Old'rutiOntittet, f. = gistmiddel, zuurdeeg.
= gistingsproces.
Wa'rungOrtmet
giststof.
Wii'rungetoff, tn.
1.
—0,
—e
=
gas.
03rD,
Wa0,'anfaaett, $f. = aanleg voor gasleidingen.
Wad'anitaft, tn. = gasfabriek.
= gassoort.
Wa4'art,
qtWartig = gasachtig, gasvormig.
03a41 11bebiiiter, m.; :: fiefetteWung, tn.; :bit:
bung, tn.; :brenner, tn. = gasilhouder, -verlichting; -vorming; -brander.

gai ftijen, fcbtn. (b.) = schuimen, mousseeren,
borrelen, gisten.

63afrig, m. — = (gist)schuim, gist, droesem.
Wafer, 1. —e; Wafele, tr. —n =
g(h)azel (Perzische dichtvorm).
WaCI entivitt(e)fung, tn.; :fabrif,
:ffautute,
= gaslontwikkeling, -fabriek ; -vlam.
ga4liirntig = gasvormig.
Wa4'nerucy, m. = gaslucht.
(6(0'0a1in, m. = gaskraan.
0124'1jaftig = gashoudend.
(0(01 1)eiauttg, tn. = gasverwarming.
= gasvorming.
Watiftfation', tr).
gafifiOe'ren, fcbtn. (b.) = in gas veranderen.
ga'ffn = gasachtig.
Wa4'llfautPe, m.; :faterne, to.; :fetter, nt. =
gas 11 lamp ; -lantaarn ; -leider (of -voerder).
(.4(Willettung, W.; :fetutter, m.; Air*, f.;
=nteifer, m. = gasIlleiding; -kroon; -licht;
-meter (en -houder).
= gasmeter, gashouder.
Wafonte'ter,
MaWriifire, tn. = gaspijp, gasbuis.
— = straatje, steegje.
03CiffrOen, f.
—n = straat, steeg; bob te O.=
Waffe, to.
holle weg; auf ber berumtaufen = op
straat rondloopen; ehaffen faufen = spitsroeden
loopen; ,t,and in aften Warren = Jan Overal.

Warfenlbettelei, tn.; :bettter, m., :tube,
straat bedelarij ; -bedelaar ; -jongen.

gafffir0 = gastvrij.
Waffnia41, 1. = gastmaal, feestmaal, festijn.
Waffmeifter, tn.; :mutter, = (in kriirtern)
broeder, zuster, die voor de vreemdelingen
zorgt.
Waft'orbnitttg, in. = verordening voor de
logementen en hotels.
Wait'Prebiger, in. = predikant uit een vreemde
gemeente, gastpredikant.
Waft'Orebigt, tn. = gastpreek, proefpreek.
Maffreitt, f. = gastrecht.
= gastreis, tournee.
Waft'reite,
buikspreekkunst.
Waftritogie, tn. —
galtrifer) = gastrisch, op onderbuik of maag
betrekking hebbend.
Waffrolfe, tn. = gastrol.
Waftronont', m. —en, —en = gastronoom,
fijnproever, lekkerbek.
453aftronoutie', tn. — = gastronomie, fijnproeverij, smullerij.
tronolnifit
gastronomisch, keurig.
aftrotomic, tn. — = opensnijding van de
maag (om een kunstmatige fistel te maken).
63aft'f4ie1, f = gastvoorstelling.
= gelagkamer; logeerkamer.
Waffftube,
Wafftafet, tn. = open tafel.
Waftluirt, m. = waard, gastheer.
453affivirtfitaft, to. = herberg, logement;
herbergiersbedrijf.
Waft'31utmer, =-- logeerkamer; gelagkamer.
033c0'u1g, = (teller aan den) gasmeter.
Olen, zie ga s en.
RA.±010-ttd! (norbb.) = passend, aangenaam; vrij

no

Watt, f. —(e)t,
u. —en = (feemiinnircb) gat.
Warte, —n, —n = gade, man, echtgenoot.
Watstitt, to. —, —nen = gade, vrouw, echtgenoot(e).

[gat'ten, fctn. (b.) = bijeenvoegen, sorteeren;
= (zich) paren].

B
1. = hek-, tralie(werk), tralies.
Warfenll firmer, m., :junge, m., :fefger, tn.; Water,
gartern, fcWv. (b.) = loeren, gapen; tralien.
riot, m. = straat deun ; -jongen ; -veger; -vuil. Wartertor,
f., :tar, tv. = traliehek, -deur.
Warfentaufett, r. = spitsroeden-loopen.
traliewerk.
f.
Warieulliteb, f.; =rinne, tn.; :fiinger, m., Waftertuert,
zie
=With nt. = straatIllied; -goat; -zanger; -ui.
—,
—en = soort, aard, klasse,
artung,
4MWtrout, m. = gasstroom.
geslacht.
Wifte = gast, loge, klant,
Waft, m.
kerel; (in eartbbfen) gast, vreemdeling; ein Wartung4begriff, m. = begrip van de soort,
ungebetener = een ongenoode gast; au
0. bitten, eintaben = te gast vragen, te
logeeren vragen; su W. rein = gelogeerd zijn;
tad ite baben = gasten, loge's hebben; unge,
labener ift eine 2aft ob. ungebetene Oarte
fi4en binter ber iir = ongenoode gasten zijn
zelden welkom; 65 a f ten = gasten (matrozen) ; zie ook fp a t.
Waftliett, f. = logeerbed.
Wafterei/ tn. —, —en = gastmaal, feestmaal,
festijn, banket.
naftlrel = gastvrij.
Wafffreibeit, tn. = gastvrijheid.
Waft'freunb, m. = gastheer, gastvriend.
gairfreimblid) = gastvrij, hartelijk, gul.
= gastvrijheid, enz.
Waft'freunbitrOreit,
= gastvriendschap,
Oaft'freunbfriqaft,
gastvrijheid.
Waft'geDer, m. = gastheer.
= logement, hotel.
Waft'imit, T., =i1of,
= logementhouder,
Wafiffpf(0)befitler,
hOtelhouder.
fcbtn.
(b.)
=
als gast optreden,
flaftie'reit,
gastrollen geven.

van het geslacht.

Wat`tung4nante, m. = soortnaam.
—e (beffer aft: —en) =
Watt, m. [u.
streek, landstreek, district, kanton.
fiducf)e = [koekoek],
gek, schelm.
WauWbfunte, tn. = veldkers.
433auq0eil, f. = guichheil.
( 3ccult° (spr.: gkautsjo), m.
= gaucho
veeboer in La Plata).
M attibieb, m. = dief, gauwdief.
gaubie'ren tick rcbin. (b.) = zich vermaken;
jool hebben.
Wau'bium, 1. — = vreugde, plezier, genot, jool.
433au'graf, m. = gouwgraaf.
fantaziebeeld, goochelbeeld,
Wau'rethifb,
tooverbeeld, verrukkelijk vizioen.
—, —en = goochelarij, voorWaufetei',
spiegeling, begoocheling.
gattletijaft = bedrieglijk, tooverachtig; dartel.
Wauleffuttfit, goochelkunst, goochelarij.
gaulein, fcbtn. (t.) = goochelen, kunstjes
doen; dartelen, spelen.
Wau'relfpieget, nt. = tooverspiegel.

Wand), m. —(e)t, —e
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f. = goochelspel, -kunstje.
Wattleftan3, nt. = dartele, betooverende dans.
= goocheltasch, -zak.
WattleItafite,
Waulefluerf, f. = goochelkunst, goochelarij.
— = goochelaar, kunsteWanner, In.
maker, kermisklant.
gaufleriir4 = bedrieglijk, tooverachtig, dartel.
Want, m. —(e0, Odule = paard, (vrijwel in
gebruik gelijkstaande met ons) peerd; knol;
bem gefcbenften fiebt man nittt ink Maur ------een gegeven paard kijkt men niet in den
bek; er fam boot
auf ben efet = hij is
van den os op den ezel gekomen.
Watti nten, m. — — = verhemelte, gehemelte.
verhemelteletter.
03au'utenbuctiftabe, nt.
COatti mentaut, m. = verhemelteklank.
(i)au'utenfeget, 1. = zacht verhemelte.
— = afzetter, bedrieger, dief.
Wan'ner,
dievebende.
Waulterbanbc,
—, —en afzetterij, schurkerij.
Wannerei',
ganinerfiaft, gaulterifrO, gauinerticb
diefachtig, schelmachtig.
fcbbo. (b.) = afzetten, bedriegen,
stelen.
WallinerlIfPrarbe, tn.; =ftreicO, nt.; :turn, 1.
= dieve taal ; -streek ; -wereld (of -pak).
= gouwlitaal (=
Wall'IliVrarty, W.; :taunt,
dialect); -woord.
gauffitett, fcbtn. (b.) = persen (in her $alxiev
fabrif); schommelen.
= gouwverband.
Wau'bertianb,
—, —0 = gavotte (een dans).
Watiotle,
—n = gags.
64at 3e (spr.: g kaze),
—n = gazel.
Wa3eile, tn.
= Webritber: gebroeders.
= geborfamfter Ziener: onderdanige
g.
dienaar.
= gesteun, gekerm, gezucht.
Weadt)'3e, f.
= adernet, aderwerk.
COeilber, f.
geiebert = geaderd.
Weiirter, — — = kleine hoeven van het ree.
!varlet = geaard, gesteld, van ...natuur,
van ...aard.
—e = (Weibmlinnifcb) voeder,
Waft', 1.
weide; bek.
=
takwerk, takken.
f.
geb. = geboren(e): geboren.
Webiicr, f. —(eA —e = gebak, koek; brood,
bakkerswaar.
= getwist, gekijf.
Webati ge, f.
—(e) , —e = balkwerk, balken,
Webatti,
geraamte.
Webanibe, 1. —,4 = linten en strikken, lintversiering.
= kraamkamer, -inrichting.
Webari anftalt,
= gebaar, manier van
Weiliiri te, tn. —,
doen, voorkomen.
gebar'ben tick fcbtn. (b.) = gebaren maken;
zich voordoen, zich gedragen, zich houden;
rot wie ton g. = zich als gek, razend aanstellen.
Webari benilfunft, In.; :Wei, f., zfOraMe, tn.
= gebarellkunst; -spel; -taal.
:= gedrag, manier van doen.
Webairen, f.
11. gebai rett
fcfnm (b.) = zich gedragen,
te werk gaan, handelen.
gebarett, ft. (b.) (ho gebierft ob. gebiirft, er geblert
ob. gebiirt; gebar; gebare; gebier! ob. gebiire!
geboren) baren, voortbrengen, doen ontstaan ;
geboren lverben
geboren worden; arau
Zr. geborene (geb.) ST. = Mevr. M. geb. K ;
geboren nob eraogett = geboren en getogen.
Webar'ututter, to. = baarmoeder.

Webingen.

gebouw, hot, samenstel, stelsel, systeem.
Webau'beftener, tn. = grondbelasting (op
gebouwd eigendom).
Webein', f.= gebeente, ledematen, geraamte;
zijn stoffelijk oversehot.
feine Oebeine
= geblaf,
Webeffe, 1.
Webel i fer,
gekef.
geibett, ft. (b.) (bu gi(e)bft, er gi(e)bt; gab; Babe;
gi(e)b ! gegeben) geven, schenken; overgeven;
toelaten, vergunnen; verschaffen, opleveren;
spelen, vertoonen; ein ecbefm gibt metjr ate
er bat = niemand kan meer geven dan hij
heeft; ein Sort gab ba4 anbre = het eene
woord lokte het andere uit; einem eft-v. an
hie ,anb g. = iem. iets aan de hand doen;
icb gebe
biet auf rein tirteit = ik geef
niets, veel om ik hecht niets aan — zijn
oordeel; einen trief auf bie 43oft g. = een
brief op de post doen; icb Babe biet harem,
Wenn = ik gaf er wat om, als ..; erfennen
g.= te kennen geven; bc0 war gut gegeben =
goed gezegd, goed geantwoord; er Wirb einen
guten Sotbaten geben = er zal een goed soldaat
van hem groeien; e4 gibt nocb emu Ungtiice =
er gebeurt nog...,
gibt ein Wetnitter = er
komt onweer; ba
g. = dat zal wat
moois worden; gibt einen liott? = is er
een God? e4 gibt bier orerten = er zijn ...;
firb TN.* g. = zich moeite geven, getroosten;
m eine Ni3fie g. = vat op zich geven; 5e
mu5ten fit g. = zij moesten zich gewonnen
geven; ficb in ettn., ficb barein g. = zich in
iets schikken; bad aieber gibt ficb = de koorts
neemt af, houdt op; Wenn ficb bie Oetegenbeit
gibt = als de gelegenheid zich voordoet; bc:c
tibrige tairb ficb fcbon g. = de rest zal wet in
orde komen, zal wet schikken; ficb (mit ettn.)
5ufrieben g. = vrede met iets nemen; ficb g.
tide man ift = zich voordoen zooals men is.
— = gever, schenker.
Weber, m.
Meberi be, zie Oebiirbe.
—e = gebed; rein
bet=
Webel,
ricbten = zijn gebed doen; einen
nebmen =
iem. scherp ondervragen, onder handen nemen.
gebedeboek.
WeberbucO,
Webetiriemen, m. = gebedriem.
—=
Oiebetti, 1. —(e)4, —e; Webet i te, f.
bed met toebehooren.
= gebedel.
Webeti tei, f.
—e = gebied, terrein, domein.
gebiei ten, ft. (W = gebieden, bevelen; ebr,
furcbt g. = eerbied afdwingen; feinett 2eibetto
fcbaften, feinem Borne g. = zijn hartstochten,
zijn drift beteugelen; bcO ift geboren = is
•
noodzakelijk.
gebietenb=bevelvoerend, bevelend; gebiedend.
Webier ter, m. = gebieder, heer, meester.
= gebiedster, meesteres.
WetYieterin,
geble'terifrO = gebiedend, bevelend, meesterachtig, dringend.
13iebieWatitretung, tn. = afstand van gebied.
WebieWertuelterung, = vergrooting, uitzetting van gebied.
1.
— = maaksel, schepping,
voortbrengsel; [beeld; damast].
beschaafd, fatsoenlijk, wel-opgegebitibet
voed.
= gebimbam, gebeier.
f.
—
bundel, bos, strong;
Webin ibe, f.
fast; slinger, guirlande.
hij houdt
Webingen, f: er ift nicbt bon 0.
niet van geven.
Olefiiiu'be, T. — — =
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— — = gebergte, bergketen;
Webir'ge,
gesteente.
= opeenstapelen].
[gebiegen, 1Mir.
gebiegig = bergachtig.
OiebirgWII art, to.; :artifterie, in.; :bethoOner,
m.
berglisoort, -artillerie; -bewoner.
WebirO'lIburf, f.; :gegettb, to.; :Num, m.;
:tette, tv. bergWorp; -streek; -kam; -keten.
= bergkunde, geognozie.
Webir011funbe,
=
iv.; :oak
Webirg4'lltanb, f.;
bergilland, -lucht; -pas.
WebirgWIIriidett, m.; :fcbturOt, tn.; :ftod,
:bolt T.; :Wen,
; :pm tn. = berglirug;
-kloof ; -massa; olk ; -weg; -keten (of -reeks).
,
..
g
= gebit.
WebiW, f... Me
= geblaas, getoeter.
Webtai fe,
— — = blaaspijp, aanblazer.
Webtii'fe,
.. f(e) = geblaat, gebulk.
Webiiis t(e),
gebloemd, bebloemd.
igeblitutt
Webtfitf , 1. —(e) g = bloed, bloedmenging; eg
ftecrt ifpn int
= het zit hem in 't bloed;
filrfttiMe g= vorstelijk bloed; $rin6en bon
prinsen van den bloede.
gebo'ren, zie bij gehiiren.
= peuterwerk.
Weborfet, f.
Webot', 1. —(e)i;, —e = gebod, bevel, voorschrift,
verordening; bod; inschrijving (voor een leverantie); bie 60tz Oetzote = de tien geboden;
inir, unite titter, fteEm ,s, bnett su Oebot(e)
wij, onze middelen, zijn of staan tot uw dienst,
te uwer beschikkmg; 92ot fennt rein =
nood breekt wet; ein 6. tun = een bod doen.
Olebra' me, T. -4, — = boordsel, bezetsel.
weibraitene, gebraad; Oefottene g unb
W. = alles wat maar lekker is, overvloeci
van spijzen.
f. —(eA —e = gebrouw, brouwsel.
Webrattify, m. = gebruik, aanwending, toepassing, gewoonte, rede; 0. bon etiv. matten =
gebruik van iets maken; fin rein = in
gebruik zijn; in 0. nebmen, footmen = in
gebruik nemen, komen; auger W. footmen =
ongebruikelijk worden.
gebraultett, (1).) = gebruiken, aanwenden ; einen au etni. g. = iem. voor iets gebruiken.
gebriittaTritit = gebruikelijk, in gebruik zijnde,
gewoon, in de mode.
Webriindrticlifeit, tn. --, —en = gebruikelijkheid, algemeenheid.
(OebraurfOt antrieffung, :borfc4rift,
=
gebruiksaanwijzing.
— = brouwsel.
Webriiu'be, f.
= gebruis, gesuis, bruisen,
Webrauje, f.
suizen.
..M(e) g , ..
Webre'cb(e),
= gebraak; bros
gesteente; (door het wilde zwijn) losgewoelde
plek.
gebreltett, ft. (b.)
ontbreken, mangelen.
II. Webretten, T.
= gebrek, gebrekkigheid, (lichamelijk) ongemak; bie O. beg
Mter g = de gebreken van den ouderdom.
gebredytic4 = gebrekkelijk, zwak, broos.
Webreckfic4feit, in. —, —en = gebrekkigheid,
zwakheid, broosheid.
Webrete, f. —(e) g , —e = akker, veld.]
Webrefte(n),
— = gebrek, verdriet,
last, bezwaar.
— — = gebrokkel, stukken,
brokken.
Mebro'bet, 1.
= gepruttel, geborrel.
Webrii'ber,
= gebroeders.
Webrii1F, 1.
= gebrul, geloei.
Webrunt'ute, 1. — = gebrom, gegons.

gebleOitlitin = verkwistend, te gul, te royaal.
03ebliete, 1. --- g , — versperring van boomstammen, grensverdediging; struikwerk.
—, —en = verschuldigde, wat
Oiebilbe,
iem. toekomt; retributie; betamelijkheid, verplichting; naM naar verdienste,betamelijk, behoorlijk, zooveel als noodig is; iiber
hie 0. = meer dan noodig, overmatig, onbehoorlijk ;
e b iz lj r e n = kosten, rechten, honorarium leges.
gebiiirrett, 1Min. (u.) = toekomen, passen;
fir() g
passen, voegen, schikken, betamen;
tjre bent
tjre gebiibrt = eere, wien eere
toekomt.
geblikrenb = toekomend, verschuldigd, naar
behooren, passend, voegend, betamelijk.
gebiiirrenbertttafgn = rechtmatig, behoorlijk.
Webiiirrettertat tn. = vrijstelling van rechten,
van kosten, van leges.
Rebilh f r(en)frel kosteloos, vrij van rechten.
[nebithrf firi) = passend, behoorlijk. Weblike:
tiVeit, — = betamelijkheid, welvoeglijkbeid].
Webttnb', T. —(e) g , —e = bos (stroo bijv.).
— = gebondenheid, verWebuitibenbeit,
plichting.
—, —en
geboorte; bevalling;
Webure,
vrucht, kind, gebroedsel; ontstaan, oorsprong,
afkomst; bor, naM Ptjrifti
OOr, na de
geboorte van Chr.; ein 'abet in ber
erfticren =
een kwaad in de geboorte smoren; bon box=
netjmer
= van voorname afkomst, van
hooge geboorte.
gebiir'tig = geboortig, afkomstig (au& Oertin 6. 0.).
= erfadel.
Weburt4 r abei,
Weburt4f ameine, tn. = geboorteadvertentie,
-aankondiging, -aangifte.
Oeburt(Yfebler, nt. = aangeboren, erfelijk
gebrek.
::feft, f. = geboorte-, ver(43eburt■Sifeier,
jaringsfeest.
= verloskundige.
WeburWbeffer,
Weburt4 s tietferin, to. —, —nen= vroedvrouw.
verloskundige hulp.
WeburtiVbitfe,
Weburtflabr, 1. = geboortej,ar.
moedervlek.
Weburt4 i ntat, 1.
WeburWII ort, tn.; :ree0t, f.; :register, f. =
geboorte II plaats ; -recht ; =register.
geboortebewijs, -akte.
Weburt4litein, tn.
Weburt4'frfolter3ett, M. = barensweeen.
:tag,
=
Weburt4lftabt,
:ftwnbe,
geboorte stad; -uur; -dag (of verjaardag).
Webttrt4lan4gefMent, 1. = verjaardagsgeschenk, verjaringsgeschenk.
63eburt41u0ett, 431. = barensweeen.
—e = boschje, stru:kgewas,
Weblifrfr, T.
jong bout.
Wed, tn. —en, — en = ijdele gek, zot, dwaas, fat.
geefen, 1Mtn. (0.) = voor den gek houden;
zich mal aanstellen.
geaenbaft = gek, dwaas, zot, fatterig.
Mederei',
—, —en = zotternij, mallerij,
dwaasheid.
geefertt,
sehreeuwen (van een
(c.)
ekster).
Weefo, nt. — g , -- g u. —nen = gekko (een
hagedissoort).
herinnering, ge—je
Webiiittsni4, f.
dachtenis, geheugen, herinneringsteeken.
WebilciitittWitut, f. = boek der herinnering,
aanteekenboekje, memorieboekje.
f. = herinneringsWebiicVni4feier,
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feest, jubileum; O. einen aleritorbetten = feest
ter nagedachtenis van een overledene.

Webete4rniairite, in. = kerk ter nagedachtenis van .. .

Webiicilfnieraft, in. = geheugen.
03ebiirtrninunft, in. = herinneringskunst,
mnemoniek.

O3ebiirkt'nWmiin3e, W. = herinneringspenning, -medaille, -munt, gedenkpenning.
Webiictirttikebe, to. = rede ter nagedachtenis.
Webiiitt'nWar4e, in.= geheugenzaak, -werk.
Webiic4Vni&an, m. =herinneringsdag, gedenkdag.
gebactf (bon Crgetpfeifen) = gedekt, gesloten.
Olcban'te(n), m. ..rei0, .. fen = gedachte,
gepeins, nadenken, geest, voorstelling, zin,
inval, denkbeeld; feinen 6) .. n nactibangen =
in gedachten verzonken zijn, peinzen; ber 0.
an bie Oefabr = de gedachte aan 't gevaar;
fcblage bit bae, auk ben 0 ..n = zet je dat
uit 't hoofd; er be-Old auf ben 0 .. n = hij
kwam op het denkbeeld, op 't ides, op de
gedachte; in sab ..n = in gedachte, in verstrooidheid; fan O.! = geen gedachte ! ik
denk er niet aan! er mactit ficb 0.. n = hij
maakt zich ongerust; bad macbt mit 0.. n =
dat geeft me te denken; 0 .. n firth sortfrei
= gedachten zijn tolvrij.
gebanlenarut = arm aan gedachten, aan
denkbeelden.
Webanlenbiltb in. = gedachteflits, plotselinge inval.
Webanlenfoige, M. = gedachtereeks.
Weban'renfreifiett, ire = vrijheid van gedachte, van denken.
Webanlentiiiie, in. = overvloed, rijkdom van
gedachten, van denkbeelden.
Webanlenciang, in. = gedachtegang.
gebanlenfeer = zonder gedachten, van gedachten beroofd, onzinnig, gedachteloos, suf.
nebanifento = gedachteloos, verstrooid, onbezonnen.
Webani fentofigfett, W. — = gedachteloosheid, onbezonnenheid, onnadenkendheid.
Ci eban'tenrei ft = rijk in denkbeelden, in gedachten.

Webansfenfliiine, OiebanlenfOlitter, $1. =
losse gedachten, losse invallen, invallende
gedachten (ook wel „snippers" genoemd).

webanlettitric tn. = gedachtestreep.
geban'tenboit = peinzend, in gedachten verzonken, vol gedachten.

Webanlentvett, it). = gedachtewereld.
Webiirnf, T. —(e)4, —e = gedarmte, darmen,
ingewanden.

Wawa', f. —(e) , —e = [dek], tafelgoed, couvert (tafelgerei voor den persoon).
I. nebeilien, ft. T. (bu gebeibit, er gebeibt;
gebieb; gebiebe; gebeibe! gebieben) = gedijen,
tieren, welig opschieten, voorspoedig gaan,
gelukken, groeien; bie Sacbe ift nun fo Melt
gebieben, bat .. = is nu zoover (gekomen),
dat ..; unredjt Out gebeibt nit* = onrechtmatig verkregen goed gedijt niet.
II. Webeilyn, f. —4 = gedijen, welslagen, groei,
opname, voorspoed; Gott gebe fein 0. bap ! =
God late het gedijen!
gebeiblir4 = voorspoedig, nuttig, voordeelig,
groeizaam, vruchtbaar.
aebenf', zie eingebenf.
Webentibuck 1. = gedenkboek, dagboek, al-

bum, memoriaal, journaal.
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I. gebenien, um. (b.) = gedenken, denken aan,
zich herinneren; denken, van plan zijn; onthouden, vergelden, betaald zetten, inpeperen;
melding maken van, gewagen van, reppen
van; gebenft bet Written = gedenk de armen;
er gebactite ber eaten Beiten = hij dacht aan,
hij herinnerde zich de oude tijden; fdj gebettre
audi binaugeben = ik denk er ook been te
gaan; .4.'0 inerbe ob. icb bum e at bit g. = ik zal
het niet vergeten (nl. iets goeds) of wel onthouden of ik zal 't je inpeperen; feitte 93ru::
ber g gebacbte er cur mit einem gteicbgilltigen
Qorte = van zijn broer repte hij maar met
een onverschillig woord; been nicbt au g. =
om daarvan niet te spreken; ba gebenft micb
nocb = dat heugt me nog.
11. Webent ien, 1. ----- = gedachtenis, herinnering.
Webenfiffein, m. = gedenksteen.
Webeni'Acttet, tn. = memorandum.
63ebiefir, 1. —(e)ia, —e = gedicht, vers, dichtstuk.
Weblitt ' fortn, W. = dichtvorm; in O. = in
verzen.
Oeblitt'faminfung, in. = verzamelin g , bundel gedichten.
gebie'neit = gedegen (Silber, (otb); degelijk,
funk (Ratafter, nenntniffe).
Ciebin'ac, 1. ----, — = het voortdurend afdingen; overeenkomst, contrakt; aangenomen
werk (in de mijn).
Rebtip'pett = dubbel.
i gebran'g(e) = dicht, nauw, eng].
Webriitt'ne, 1. ----. = gedrang, 't dringen,
drukte, menigte, hoop; fm O.= in 't gedrang,
in de klem, in de benauwdheid.
gebriingt' = dicht opeen, dicht bij elkaf r,
gedrongen; gebrangter Stil = gespierde stijl;
g. bolt = propvol; g. fcbreibert = dicht in
elkaar schrijven of bondig schrijven.
Oiebriingtit)eit, iv. — = samengedrongenheid,
opeenhooping; beknoptheid, bondigheid, kortheid, gedrongenheid.
Webriibtf, f. —(e) = gedreun.
gebrun'oen = gedrongen, ineengedrongen,
kort, bondig; gedrongen, aangedreven.
Webrun'fienbeit, in. — = (ineen)gedrongenheid, kortheid, bondigheid.
Webu i bet, f. —d = gelol, gedeun.
WebutlY, in. — = geduld, geduldigheid; ficb
in O. faffen = geduld oefenen; ba tit mir
bie 0. ob. ging mit bie M. and = toen was
't uit met mijn geduld; W. bringt Hof en =
geduld overwint alles.
geburben OM, fcbin. (b.) = geduld hebben,
geduldig zijn.
gebut'big = geduldig, lijdzaam; gebutbige
Scbafe gebtt bide in einen Staff = er gaan
veel makke schapen in dên hok.
WebufWaben: ber 0. reitt Om = zijn geduld is uit.
Mebutynnet, 1. = geduldspel, patience.
WebultYProtie, in. = geduldoefening, -werk.
gebatefen = (op)gezwollen, opgeloopen, opgeblazen.
geeigf = gederd, geacht; zor Cheebrte4 = uw
geacht schrijven.
geeig'net au, filr = geschikt tot, voor ; g. fein =
(ook:) zich leenen (tot).
Ocellta, in. —, --- = (Japan.) geesja, theemeisje.

Wee% iv . ; IMeefflanb, f. = geest, geestland,
droge zandgrond.
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nef., zie geff.
— = draadwerk, draden.
($3efirbe, f.
(iiefafte, Vb. —, —en = gevaar; faufen =
gevaar loopen; auf bie CO. fjfn aff0 au ber:
fieren = op gevaar of alles te verliezen;
fit 0. tat erauge = er is gevaar bij verwijl,
periculum in mora; 0 bat fettle
er is
geen gevaar; auf Z5'bre
= op, voor uw
risico; op uw eigen verantwoording.
gefatiebrinnenb = gevaarlijk, dreigend.
—tt
gevaar.
gefilig'bett, fcbto. (b.) = in gevaar brengen,
blootstellen aan gevaar, in verlegenheid brengen; gefiibrbet fan = gevaar loopen.
ciefabr'broOettb = gevaarlijk, dreigend.
= gerij, drukte van rijtuigen.
63efaIrre, T.
gefairritiM = gevaarlijk, erg.
WefiOrlittieit, to. = gevaar, gevaarlijkheid.
gefaiWW = gevaarloos, ongevaarlijk, niet
gevaarlijk.
Oefabr'tofigfeit, tv. — = ongevaarlijkheid.
1. —(e), —e = rijtuig, voertuig.
013efiibr i te, m. —n, —n = metgezel, makker,
kameraad.
gefaOr'bolt = zeer gevaarlijk, gevaarvol, vol
gevaren.
f. = verval (eitt0 1fuff0);
helling (eller Strae, eifenbOn); tie (CLAM.=
opbrengst van belastingen, rechten.
I. gefat'Ien, ft. (Ij.) = bevallen, behagen, aangenaam zijn, welgevallig zijn; a gefeaft nth
bier nfcbt = het bevalt mij bier niet; er ne=
fiifft fidj in getvagten Ziebauptungen = hij
heeft een zekere voorliefde voor gewaagde
beweringen; ficb ettu. g. faffen = zich iets
laten welgevallen; bad fann fcb mit nicbt g.
faffen = dat kan ik maar niet zoo laten doorgaan; ba4 faffe tit nth g.! = vooruit dan maar!
komaan! dat vind ik goed!
II. 63efalite(n), m. n = behagen, genoegen, plezier; believen, welgevallen, genoegen,
vriendedienst, liefdedienst; n an ether Sacbe
finben = behagen, plezier in iets hebben;
eudj su = om u een plezier te doen;
einem 5u 0..n reben = iem. naar den mond
praten; tun Ste mir ben 03..n = doe mij het
genoegen.
gefiitilig (gegen) = dienstwillig, dienstvaardig,
gedienstig, vriendelijk (voor), beleefd, voorkomend; bevallig, aangenaam; ein geftillfg0
*utere(0=een aangenaam voorkomen ; tna tit
ZO nen g.? = wat is er van uw dienst? tna
ift g.? = wat blieft U? wat is er van uw
orders? algarre g.? = wilt u een sigaar?
Wefalligfeit, to. —, — en = dienstvaardigheid,
gedienstigheid, voorkomendheid, beleefdheid;
dienst, plezier.
Wefdllififeit4riictflo#1, atO 0..en = uit
beleefdheid, uit dienstvaardigheid, om iem.
(of elkaar) plezier te doen.
gefiitligft = als 't u blieft.
— =behaagzucht, koketterie.
(iiefaii'hubt,
oefalffilittig = behaagziek, koket.
= plooien, vouwen, geplooi,
(Sefetel, f.
gevouw.
nefait'gen = gevangen; g. neimen, ¶een,
fien, f)aften = gevangen nemen, zetten,
zitten, houden; mft g., mit gevangen = mee
gevangen, mee gevangen; ef a ng en er =
gevangene.
ef an' gen auf eb er , zie Oefangentniirter.
Wefan'nenllhau4, f.; :name (ob. metptung),
tn. = gevangenghuis; -neming.

Oiefan'Actifitaft,

Wefreite.

= gevangensehap; bie
babbfontfcbe
-= de Babylonische ballingschap.
Wefan'pettiviirter, m. = gevangenbewaarder,
cipier, stokbewaarder.
gevankelijk, als gevangene; p.
gefemn'fic4
einiiefjen = gevangen zetten, arresteeren;
= de arrestatie, gevangengefiinglicbe
neming.
63efiittn'tti, f. —fe = gevangenis; au
atvei ,abren Ob. berurteift = tot twee jaren
gevangenisstraf veroordeeld.
= gevangenisstraf.
(Oefiing'nWtrafe,
gevangeniszaken, geOiefiing'niftefen, f.
vangeniswezen, -stelsel.
— = geleuter, gebazel.
Wefa'fet,
— e = vat; gevest, greep
f.
(ein0 Zegen4
gefafiti = kalm, bedaard, rustig, onderworpen;
feb War auf ba,?, ecbrimmite g. = op 't ergste
voorbereid; ficb auf. ettn. g. macben ob. batten =
zich op iets voorbereiden.
Wefeci)V, f. — (e0, e = gevecht, strijd, kamp.
= geveeg, 't vegen.
Olefe'ae,
= gefiedel, gezaag, gekras
Wefieibel, 1.
op de viool.
Wefie'ber, f. gevederte, pluimage;
vederen (eitt0 $feff0); (spring)veeren (dna
Scbfoffe0.
gefie'bert= gevederd, gepluimd ; (blad) gevind,
vinn ervig.
630irbe, 1.
— = (poet.) veld, akker,
vlakte; vgl.
iiif di.
gevingerd,
vingervormig.
gefin'gert =
ROL = gefaffig(ft): vriendelijk, beleefd, als
't u blieft.
= geflakker, geflikker.
WeffacIer, 1.
geftantnit' = gevlamd, gewaterd, gegolfd.
= gefladder, gewapper.
Meflatler,
Wefiertt', 1. —(eA —e = gevlecht, vlechtwerk, netwerk.
Meat' = gevlekt, gevlakt, gestippeld.
—e = gehuil, gedrens.
eften'ne,
6301-left, f.
= gelap.
Oeffieff, f. —0, —e = riviernet, rivierbed.
geflikker, geschitter,
%eft-hull-ter, f.
[oeffif'fen = bezorgd, ijverig].!
[gefonke1.9
Oeftiflettbeit,
—, —en = zorg, bezorgdheid, ijver, volharding.
geffififtntlic# = met opzet, opzettelijk, voorbedachtelijk, expres.
gevloek.
Wefitt'ite,
= gevogelte.
f.
Weftieget4iintaier, m. = koopman in gevogelte.
= hoendermarkt.
Weffieacintarft,
= gevleugeld, gewiekt; geffilgeft0
Sort = gevleugeld woord.
= snoeverij, pocherij, windWeffurefer, T.
makerij.
= gefluister; gelispel.
Wefliilter, T.
— = gevolg, stoet, sleep;
Oefol'oe, T.
im 0.= ingevolge, in zijn gevolg, ale nasleep.
03efolgIttiaft, to.
—en = gevolg, stoet;
gehoorzaamheid; einem bie
berfagen =
iem. de gehoorzaamheid opzeggen.
63efotYln,
gefop, geplaag.
gevraag.
63efra'ne, 1.
= stuipen].
MetraiW, f.
—e = vreten, voe(de)r, aas;
Oefriffr, 1.
muil, bek.
nefrii'ffig = gulzig, vraatzuchtig, begeerig.
Wefriilligfett, tn. — = gulzigheid, vraatzueht.
65 Orate (bet),
—n; etc Oefreiter = in-
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fanterist (kavallerist, artillerist) le klasse
(die soms gewone soldaten aanvoert).
Oefrett', f. —(e) - gedoe, gezeur, gehaspel,
plaag, kwelling.
gefrennbi = bevriend.
gefrier'bar = bevriesbaar.
bevriezen, verstijven.
gefrieren, ft. (f.)
04efrier'Ounft, m. = vriespunt.
= ijs (vanille-, koffie- enz.).
Oicfro t r(e)nO,
= samenstel, bouw, samenWetai rie, f.
stelling, invatting, raderwerk.
= voegzaam, buigzaam, plooibaar,
gedwee, meegaand.
voegzaamheid enz.,
Mefil'ainfett, in. —
vgl. geffigig.
Wefft01', f. —(e0, —e -= gevoel, gevoelen,
aandoening, gewaarwording.
zie geffiblnotf.
gefiibrio (gegen) - gevoelloos (voor), ongevoelig, hard, koud, onverschillig.
gevoelloosheid, on—
Mefii4flofinfeit,
gevoeligheid, koudheid, hardheid.
=
WefftWilntenfek in.; :Indic, in.; :jinn,
gevoels II mensch ; -zaak ; -zin.
/10101'110U = gevoelvol, gevoelig, teeder,
hartelijk, liefderijk, met gevoel, met warmte.
gefiinfr: ber gefiinfte Scbein = vijfde aspect,
stand van 2 planeten die 1/5 v. d. diereriem
(72°) van elkaar verwijderd zijn.
= gevonkel, gefonkel, fon63efunifei, 1.
keling.
gefiirltet = in den vorstestand verheven.
= gekwaak, gesnater.
WeRacler, T.
gege'benenfait = casu quo.
= gezaag, gekras (op de'viool).
tMegei'ge, 1.
tegen, jegens,
gegen, qrlip. mit VI ff.
tegenover, voor; freunbficb, taub g. =
vriendelijk, lief, doof voor of jegens; tegen
(in feinblicbem Sinne), in strijd met: (3. ben
leinen 8D:fen;
einb fampfen, g. bad Oefet,
tegen, voor, in plaats van, in ruil voor,
p. bar = tegen contante
a: g.
betaling, a comptant; Spat g. Spott = spot
tegen, voor spot; icb inette aebn g. eftt tien
tegen een; tegen, bij, vergelekenbij: g.feinen
l8ruber fit er sin atiefe; tegen (aeittici)), naar:
ittifafg = hij liep naar de
er ging fi. bie
vijftig; g. 2Ibenb = tegen den avond; g. emit
= omstreeks 1 uur; tegen, ongeveer (in
Quantitiithbeftimmungen): gegen 100 9,J1enf*n =
ongeveer 100, bij de 100 menschen; [(in
rifunifidjem Shine) naar, in de richting van,
tegenover].
= tegenproef, tegenafdruk.
Oe'nenabbrurf,
:anfeblag,
We g enlkin griff, tn. ;
m. = tegenlaanval; -aanklacht; -aanslag (of
-list).
We'qeitlanftait, to.; :anftrengutta, iv.; :an:
trag, m. = tegenillist (-maatregel); -poging;
--voorstel.
= wederwoord, repliek.
Me'aenantivort,
Me'Rettartifet, in. = tegenartikel.
= tegengeneesmiddel.
Mellenarptei,
Megenan4fage, in. = tegenstrijdige verklaring.
03e'fienllbatterie, tn.; :bebingung, tn.; :befe0f,
m. = tegenilbatterij; -voorwaarde; -bevel.
We'llenbenterfung, iv. opmerking tegenover
(een andere opmerking).
We'aenilbericbt, m.; =befr4nibigung, tn.; :be:
Ond), m.; :betneW, m. = tegenlibericht, -beschuldiging; -bezoek; -bewijs.
ee'genbilb, 1. = nevenbeeld, pendant; juiste
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afbeelding, evenbeeld; tegenbeeld, tegenstelling.
= tegenverzoek.
We'llenbitte,
We'nettbiqcOung, in. = contrescarpe.
We'genbiirge, m. = tweeds borg.
We'aenbiirgfdiaft, in. = tweeds borgtocht.
Wei nenb, in. —, —en = streek, landstreek,
landschap, plaats.
Wei genbienft, =--- wederdienst; au &gem
bienft(en) Bern bereft tot wederdienst gaarne
bereid.
We'genbrucf, m. = tegendruk, reactie.
gegeneinan'ber = tegen elkaar, wederkeerig,
voor elkaar.
gegeneinans bertialten, ft. (lj.) = tegen elkaar
houden, vergelijken.
gegeneinan'berfteilen, frbin. (Ij.) = tegenover
elkaar stellen, confronteeren.
Megeneittan'berftellung, in. = confrontatie.
We'nettentlintrf, tn. = tegenonderwerp.
= tegenverklaring,
We'penerftiirung,
weerlegging.
We'genforberung, in. = reconventioneele
vordering.
We'onfrarte, in. = wedervraag.
— = tegenvoeter.
Wei genfilfger, m.
Wegengefciffigreit, iv. = wederdienst.
(iie'nengefchettf, 1. = tegengeschenk.
Weigengettitcbt, 1. = tegengewicht; tegenwicht; ether Sacbe bad ccrten = tegen
iets opwegen, evenwicht met iets maken,
iets in balans houden.
tegengif.
Wei gengift, f.
We'Renorunb, m. = tegenargument.
= weder-, tegengroet.
We'gengrut,
We'nenlIbleb, m.; nicer, in.; :mac, to. =
tegenilhouw (-scoot); -keizer; -klacht (reconventie).
We'genlIfontPlintent, f.; =Unto, m.;
tegenlikompliment; -koning;
graben, tn.
-loopgraaf (of -mijn).
= wederdienst; kontraWe'genleiftnng,
prestatie.
We'nentiebe, in. = wederliefde.
We'gentift, to. = tegenlist.
We'gentnarfcb, tn. = tegenmarsch.
63e'genntaner, tn. = tegenmuur, tweede muur.
Megettiltelitlittg, in. = tegenovergestelde
meening.
We'genntine, tn. = tegenmijn.
= tegenmijnen
ge'gentninteren, fcbin.
maken. contremineeren.
We'RettlImittel f., =tunnel, m., :papf-t, m.;
:part, m. = tegen middel; -spier (antagonist) ;
-paus ; -stander (of -partij).
Ole'geni;ttartei, in.; :Ofetter, m. = tegenilpartij; -pijler.
We'genprobe, tn. — tegenproef, vergelijkende
proef; control . (bij stemmingen).
= proef, verificatie;
We'Renrecimung,
tegenrekening.
= tegenrede, tegenspraak,
We'aettrebe,
antwoord, weder woord.
We'Renfati, m. = tegenstelling, tegenovergestelde bewering, antithese, contrast; fin O.
au (ob. gegen) = in tegenstelling met.
rie'aenfii#141) = t egen(over)gesteld.
63ei genfrOein, in. = weerschijn; tegenbewijs,
tegenbrief.
We'genfrbenfung, = wederzijdsch geschenk,
-e schenking.
We'genfrag, in. = weerslag, terugslag.
ee'genf rift, tn. = weerlegging, verweer.
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We'gentAufb, schuld tegenover schuld.
We'gettfette, in. = tegenkant, weerzijde, keerzijde.
ge' gettfeitig=tegenovergesteld, wederzijds(ch),
wederkeerig.
— — wederkeerigheid.
We'gettfeitigteit,
beantwoording, reciprociteit; l lerficherung auf
= onderlinge verzekering.
ge'ReitfctO = wederkeerig.
Wegenfieget, f. = tegenzegel.
We'genfinit, m. = tegenovergestelde meening;
tegengestelde beteekenis.
= bijzon, parhelium.
We'genfontte,
Me'genfpielf, m. = tegenspel.
Mes genftyleter, m.= tegenspeler; tegenspeler
van den held in 't drama.
Wegenftattb, voorwerp, ding, zaak;
voorwerp (einer Unterfuchung Siffenfcbaft),
onderwerp (einer 91Wmbrung, Plebe).
tegenoverstaand, tegenstange'Renftiittbig
dig, tegenstaand.
ge'genftiinlAlit = zakelijk, objectief.
— = zakelijkheid,
We'gettftlinblictteit,
objectiviteit.
ge'gettftatWW = zonder inhoud.
jtvfb m., jtriimung, to.;
We'genliftlinnte,
= tegenjIstem; -stoot; -strooqtrolAie,
ming; -strofe.
We'genftiicf, f. tegenstuk, tegenhanger,
pendant, we(d)erga; tegenstelling (au, van).
63e'gentouferb m. = tegenruil.
= tegendeel; [tegenpartij].
We'neuteii,
ge'genteitig = tegengesteld, tegenovergesteld ;
= 't tegen(over)gestelde,
Oiel genteitige
tegenbericht e. d.
= in tegendeel : van den anderen
kant].
I. gegenii r ber, $rtib. m i t Zatib=tegenover;
er tbobnt tnir, her aircbe g. = hij woont tegenover mij, tegenover de kerk; g. bon 9,Rannf.
beim = 93/annbeint g.
II. Megettillier,T. - - = overbuur, vis-a-vis.
gegettillierfte0(e)n, unr. = tegenover
(iets) staan; fie ftehen fich gegeniiber = zij
staan tegenover elkaar.
neRettil'berfteitcn, fcbtro. (b.) = tegenstellen.
Wegettii t berftettung, to. = tegenstelling,
tegenover-elkaar-stelling, confrontatie.
gegenii`bertretett, ft. (1.) zich verzetten tegen.
We'genunterfcbrift, =unter3elitttung, tn. =
medeonderteekening, contraseign.
wederzijdsche
We'RenberPftitttung,
verplichting.
=
tegenbrief;
weWe'genberfitrelbuttg,
derzijdsche overeenkomst.
= herverzekering;
Weigentierfirternng,
tegenstrijdige bewering.
tegenbelofte.
Me'genberftneciien,
ig e'gentiormunb, m. = toeziende voogd.
Wegentiorfei)ta g , m. = tegenvoorstel.
Me'genborftellung, to. = tegenwerping, tegenbetoog.
We'gentuall, m. = tegenwal.
We'gentuart, tv. — = tegenwoordigheid, aanwezigheid ; 't tegenwoordige, tegenwoordige
tijd, heden.
ge'gentviirtig ob. gegentviietig = tegenwoordig, aanwezig, prezent; tecenwoordig,
nu, thans; bad ift mir nicbt mar g. = dat
staat mij niet meer voor (den geest); (O.. =
dit schrijven, doze.
= herwissel; ruil, toegift.
We'gentverOfel,
= tegenweer.
ee'gentvebr,
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= tegenwind.
We'gentvinb,
We'gentvittfef, ttt. = overstaande hoek.
Wei gentvirtung, to. = tegenwer p ing, terugwerking.
We'gentuotitter, m. = tegenwoner.
Me'genyirfien, = tegenbewijs, contramerk;
tegensein.
ne'nen3eictIten, fttv.(b.)=medeonderteekenen.
We'gett3euge, = tegengetuige; getuige
ddcharge.
6ici actt3ug, tn. = tegenzet.
= gekir.
63egiere,
Oeg'ner, tn. — = tegenstander, tegonpartij.
gegitteriftt = tegenoverstaande, van de tegenpartij.
—, --en = vijandschap; de
(4eglterfttaft,
tegenstanders.
Wegriv(4)1e, f. —t = gebrul, gebulk, gehuil.
= geknor.
Wegrutt'3e, f.
Enefta'ben fchtn. (b.) = zich houden, zich
gedragen]; gehab(e) hitt WON= vaarwel! het
ga je goed!
= gehak
Webaele, f.
= gehakt].
f.
= getwist, geharrewar, geWchreber, f.
kijf, strijd.
zie Oebege.
I. Weimitt , m. —(e)=inhoud, gehalte, allooi,
waarde, innerlijke waarde.
—e u. (et after =
u. f.
WOW,
salaris, traktement, jaarwedde; er beaiebt ein
0. bon 3000 9.)larf = hij heeft een jaarwedde
gebarten = gehouden; ernstig, kalm.
gefiaitifeer, :to y zonder waarde, onbeduidend.
(4e4attluftgfeit, to. — waardeloosheid, onbeduidendheid.
getialfreiC :Vat = rijk aan inhoud, kernachtig, vol beteekenis.
WeilotWaNug, m. = traktementsvermindering, aftrek van traktement.
gevorderde salaris.
WeftetiWattiVriirhe,
.:3utage,
WelialWaufbefferung,
= verhooging van traktement, opslag,
traktementstoelage.
= gehamer.
04e0iint'Iner, f.
— = riem, koppel; guirOleftiini ge, 1. —
lande, festoen; noren (bet ,unbe0; hanger
(an Mrfetten, Chrringett 2c.); wat aan
hangt (aan den kerstboom bijv.), versieringen.
fichnettifttt = geharnast, krachtig.
gebiirfig = hatelijk, vijandig, afschuwelijk,
verfo.ilijk.
— = hatelijkheid, bitterheid.
Weiiiiffigfeit,
hakhout.
(iSehau', f. —(e)t, —e
Oefiatefe, f. — = koker, kast(je) (ether
1.1hr); hulsel, zaaddoos, klokkehuis; huis(je)
(einer Scbnecte); omhulsel.'
fleirbar = begaanbaar.
[gchcl)(c) = stevig, dicht].
— = broedeel, teelt.
Weine're, f.
omheining, afsluiting,
—
Webe'ne, 1.
park, wildbaan; einem ir0 lommen = onder
iems. duiven schieten, op een and,rs terrein
komen.
Oier)e'nectuffeigr, m. = jachtopzichter, boschwachter.
gebeint' = [vertrouwd, bevriend], geheim,
verborgen, stil, geheimzinnig: g. tun = geheimzinnig doen; im gebeimen, in6gOeint =
in 't geheim, heimelijk; gebeimer Mat = vertrouwde raad(sman), ook titel.
geheimbrief, geheim,
WeiKint'brief, m.
bevelschrift.
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geheimboek.
MeOeint'bucti, f.
Weinint'bunb, nt. = geheime bond, geheim
verbond, geh. genootschap.
m. = lid van een geheim
genootschap.
Webei'nterat, zie Oebeimrat.
gOeintliatten, ft. (b.) = geheim, verborgen
houden.
Webeint'bratung, in. = geheimhouding.
WeOeintWaft, to. = geheime of geheimzinnige kracht.
Webeinfiebre, in. =--- geheime leer.
Webeinemittet, f. = geheimmiddel.
MeOeinti ni4, f. —10, —fe = geheim, geheimenis; ein tiffentfieb0 ti. = een openbaar of
publiek geheim.
Mebeinfniariinter, mensch,
• et, die altijd geheiiem. die geheimzinnig do
men heeft.
Webeim'niariiinerel, in.= geheimzinnigheid.
Webeim'nWttnIt = geheimzinnig.
65Cbeint' 00113ift, m. = geheime agent, detektieve.
Mebeim'rat, m. = geheimraad.
= geheimschriftWebeinefelyeibefunft,
kunst, cryptografie.
Olebeinefcbreiber, tn. - geheimschrijver.
= secretarie.
Oebeinefdireiberet,
geheimschrift.
Webeint'fdgift,
=
geheime
secretaris.
Webeitnlefretkir,
Webvint'borbebalt, m. = reservatio mentalis.
=
= bevel, order; auf Fein
Olefjelt, f.
op zijn bevel.
I. ile'lge)tt, unr. (f.) (bu gebit, er gebt; ging;
Binge; geb(e) ! pepangen) gaan, loopen, reizen,
vertrekken; S, cbritt p. = stapvoets loopen;
zijns weegs
fein0 8ep0 ob. feiner Taw
gaan; fcbtafen, bettetn, fpaaieren g. gaan
slapen, bedelen, wandelen; fife er gebt nub
ftebt = zooals hij reilt en zeilt; acb (10! =
och, loop heen ! ber Zeig gebt = het deeg
dat gaat mij aan
rijst; bat gebt mir nabe
't hart; meitte Wleittung gebt babirt,
mijn meening is, dat.., icf) Wirt Eicher g. = ik
wil zeker zijn; bie Sacbe gebt fcbief = loopt
verkeerd; fo geb t'?, = zoo gaat het, zoo kan ' t;
bat; gebt nicbt = dat kan niet; a gebt inie
nacb Woten, tote gefcbmiert, rvie ant Scbniircben
van een leien dakje; milf3ip g. = leeg loopen;
p. = nu zal 't beginnen;
gebt ein ftarfer linb = er waait een hevige
wind; e?, p. fettfame Reben bon ibm = er loopen rare praatjes over hem; 0 petit ein Oe=
riicbt = er loopt een gerucht; an bie lltrbeft
p. = aan 't werk gaan; icb inerbe morgen
ik zal er morgen mee beginbaron p.
nen; einem an bie tatit) p. tern. een handje
helpen, steunen; einem an ber anti p. = aan
iems. hand loopen; an ether Articre p. = met,
op een kruk loopen; Wenn 91ot an ben Mann
als de nood aan den man komt;
gebt
gebt auf 12 = 't loopt naar 12; auf alien
oieren g. = op handen en voeten loopen,
dat gaat, doelt
kruipen; bad gebt auf midi
er in (in de val)
op mij; auf ben feint g.
loopen; auf bie We* p. = ten einde, op een
= op reis gaan;
eind loopen; auf Meilen
(op) stelten loopen; bet
auf -tef5ett
enfter gebt auf bie S-traf3e ziet op de straat
nit; auf slum dater p. 30 itbergrofcben = in
een daalder gaan 30 Silbergroschen ; biefe %tie
deze aria staat in F; her Rod
gebt au4 F
gebt ifmt bi4 an bie Aniee= de jas reikt hem
VAN GELDEREN
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gelptiren.

tot de knieen, in bie aatte p. = in de val
loopen; er gebt fnk 20. jc abr hij gaat in
zijn 20ste jaar; in ficb g. = in zich zelf keeren; in Stitcre g. = stuk gaan; mit ber 3abn,
mit ber loft, mit bem Scbiff g.= met't spoor,
met de diligence, met de boot gaan; gebt
naelj ber Meibe = 't gaat volgens de beurt;
bad gebt fiber atlel = dat overtreft alles;
6 gebt fiber meinen ct)oriaont (Lifter meinen
Q3eritanb) = 't gaat mijn verstand te boven;
iiber Ilanb p. = naar buiten gaan; Bufrieben,
beit gebt fiber Meicbtum = tevredenheid is
meer dan rijkdom; bon flatten g. = vorderen,
opschieten; Oeiroaft gebt bin (ob. fiber) Mecbt
= macht, geweld gaat boven recht; ink gebt
bc0 bar fid)? = hoe gaat dat, heeft dat plaats,
gebeurt dat? 3u f nbe p. = ten einde, op een
eind loopen; mit einem au Mate g. = met
iem. te rade gaan, beraadslagen, overleggen;
3u. Scbiffe g. = scheep gaan; au Zifcb p. —
aan tafel gaan; g., (b.): icf) babe mid) milbe
pegangen = ik heb me moe geloopen; fit babe
mir bie ai4e inunb gepangen = ik heb mijn
voeten stuk geloopen.
= 't gaan, 't loopen
O.
II. Weirnon, f.
= order 't loopen.
—e = draagband, degenWebent', f.
riem, hanger.
getjen'fett = met een hengsel.
= gestook, gehits,
Weijet'Ae,
vervolging, gejaag, drijven.
gebeit'er = pluis, in den haak, zooals 't hoort;
6 ift bier nicbt g. = het is hier niet pluis,
niet in den haak, het spookt hier; mir ift ba
nicbt g. = ik ben daar niet op mijn gemak.
gehuil, geloei, gekerm.
Webent i , f. —(e).?,
—n, —tt = helper, bediende,
Webitle,
adjunct.
63ebirtti , f. —(e)4, —e = hersens, brein; verstand.
Webirn'llent3iittbuna, tn.; :erfitiitterung, iv.;
:ertheirtjuno, :fieber, T.; :biiuttten, =
hersenilontsteking; -schudding; -verweeking;
-koorts; -vlies.
hersenil:felbett, f.
Webirn'llfranfbeit,
ziekte; -aandoening.
nebirn'to4 = hersenloos, breinloos.
:froafe,
Webirn'illofigfeit, in.; :nerben,
= hersenilloosheid, -zenuwen; -pan.
in.=hersen11Webirn'llfubilana,
substantie; -werkzaamheid.
geijo'ben = verheven, hoog.
hoeve, hofstede,
f. —(e0, —e
boerderij, boereplaats.
= gehoon, gespot, geschimp.
Webiibltr, f.
1. —0, --e = bout, boschje, bosch.
gehoor; ooren; nacb bon
—(e)i;
Wet)iirs ,
fpiefen = op gehoor spelen; urn 0. an=
fucben = om audientie verzoeken; geben,
fcbenfett, finben = gehoor geven, schenken,
vinden.
geborlten, fcbtv. (b.) = (einem) gehoorzamen,
volgen.
Rebiiiren, fcbtv. (b.) = behooren, hooren, toekomen ; bad gebiirt nicbt tjierter = dat behoort
hier niet thuis, komt hier niet te pas; ber
Satat pebiirt Ium l8raten behoort bij het
vleesch; fie g. -6ufamnten = zij behooren bij
elkaar; er gebiirt 6u meinen areunbett = hij
(be)hoort tot mijn vrienden; e gebOrt
in bie Subpe = er moet, behoort bout in de
soep; baau gebiirt 9:tut = daar is moed voor
noodig; bct& gebi3rt bur Sacbe = dat hoort er
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zoo bij ; bir gebart eine rat $rtigef = jij
moest een pak slaag hebben; (fanbfcbaftt.)ber
gebiirt au4gefacbt = hij verdient uitgelachen
to worden;
g. = passen, betamen; tvie
gebi3rt = zooals 't (be)hoort, betaamt.
(ilebijr'gang, m. = gehoorgang.
geO'rig = toebehoorend, behoorend; vereischt; behoorlijk, Oink, echt; ber gum Oa*
g ..e Oarten = de hij 't huis behoorende
thin; ba4 ibm g ..e ,att4 = 't hem (toe)behoorende huis; ba4 g..e 9ifter = de vereischte leeftijd; eitt g er Sturm = een
flinke storm; e4 rennet g. = het regent flunk.
Weiiivrigfcit, — = gepastheid, betamelijkheid.

WeOrlfnor4en, tn. (:fnii*ItOett, 1.); :frattf:.
Oat, tr.; tv. = gehoorlibeentje;-ziekte,
-leer.
fiebiOr'fo = gehoorloos, doof.
– = doofheid.
WeOrlotigfeit,
MeOrn', 1. —(e)4, —e = horens, gewei.
Metiiir'nerb, m. = gehoorzenuw.

neOrnt' = gehoornd.
Webiiforgan, 1. = gehoororgaan.
MeOr'ro4r, = hoorbuis, spreekhoren.
gehoorzaal, auditorium.
WeOrlaa, tn.
I. geOrlant = gehoorzaam; Zs-br geborfamfter
Ziener = Uw onderdanige dienaar.

II. (ije4ort fatn, m. —(e)4 = gehoorzaamheid,
onderwerping; ben O. fiinbigen = de gehoorzaarnheid opzeggen.
gehoorzamen].
[getior'fanten, fcblv. (b.)
Webarnerfe, to. = oorschelp.
(4e1j ffittn, nt. = gehoorzin.
MeOr'trici9ter, en. = hoorbuis, spreekhoorn.
Webiiftrommel, tn. = oortrommel.
We1itirluerf3eug, = gehoororgaan.
Weirre,
–n; Marren, m.
=
geer, baan, sleep (eine4 Afeibe4); scheevelijn,
schuine strook, bid.

Weirratf, en. = gekleede jas.
Web'rung, tv. —, —en = geering, schuinte;
auf fcbneiben = schuin, overdwars knippen.

Weit'ftorf, m. = wandelstok.
= geplaag, plagerij.
Webilrfe, zie 65ebil f e.
Weillefte, 1. —4 = gehoest.
WAlverf, 1. = loopend werk, raderwerk.
(bie Segel) geien, inhalen.
gerett, fcbtv. (b.)
WeVer, in. —4, — = gier; but bid} ber OA=
de drommel haal je!
Were-y (01er, nt. = lammergier.

WeVerllenie, tn.; :faffe, m., :fattig, m. =

gieriluil; -valk; -koning.
= speeksel, kwijl, zeever,
m.
venijn, woede.
— = zeeveraar, kwijler;
Wei'ferer, tn.
nijdigaard.
geilerig = bekwijld, bezeeverd, met speeksel
bedekt; nijdig.
neilern, fcbtv. (b.) = zeeveren, kwijlen; nijdig
doen, giftig spreken; bar 2But g. = venijn
spuwen.
Weisferturb, f. = slab, kwijldoekje.
—n = viool; bie crfte Oeige
Wage, tv.
fbfelen = de eerste viool spelen; nacb jenianb4
tanien = naar iems. pijpen Jansen; iljm
fjdngt ber ,immet buffer fiefgen = de speelman zit bij hem op 't dak, hij is bijzonder
opgeruimd.
acitacit (ge:igett) = borstelig, stekelig.
gei'gen, fcbtv. (b.) = viool spelen.
Wergenbogen, m. = strijkstok.

Wegenfio4rer, nt. = drilboor.
Mergenllfutteral, f.; :1jal4, tn.; :bar& 1.
vioolllkist (of -zak); -hals; -hars.
Wel'nenliOof3, 1.; :ntaMer, m.; ;register, 1.;
vioolllhout; -maker (of-fabrikant);
:faite,
-register; -snaar.

63ei'genilfdfliiffef, m., :fOiefer, tn.; :ftittinte,
iv. = vioolil sleutel ; -speler ; -partij.
= kam van de viool.
Wei'aenfteg,
Wei'genftrick m. = streek op de viool.
Weis genftnnbe, tv. = vioolles.
schroef van een viool.
Wei'gentuirbel, m.
Wei'ger, m. —4, — = violist, vioolspeler.
Wagerer, tn. —, —en = gespeel op de viool,
gefiedel.

cleft = weelderig, geil, welig.
Wile, iv. — = geilheid, weelderigheid; bie
Oeifen = de teelballen (bee 93iber4).
fcbto. (b.) = geilen, geil zijn.
tv. — = geilheid, weelderigheid.
Weisfet, tn. —n; (audj: nt. —) = gijzelaar, borg.
Meijer, tn. —4, — = geizer, heete springbron.
Wei'fba, zie Oeeica.
Weifr, tn. —, —en = geit.
MeiWbart, m. =boksbaard; (plant) geitebaard.
Weif0annt, tn. = witte ahorn.
geiteblad, kamperfoelie.
Wei0latt, f.
geitebok, bok.
Metq'twei, m.
—n = geesel, karwats, zweep;
ramp, plaag.
geeselbroeder, flagellant.
Wei'fgthrtiber,
Wei*Mieb,
geeselslag, zweepslag.
gei'ftetn, jcbm. (b.) = geeselen, tuchtigen,
kastijden.
zweepdiertje.
Werf;eltierclien, f.
Wei'fgfung, to. –, –en = geeseling.
geitellvel;
m., :tear, 1.
C4e-iff II felt, f.;
-voet (of -poot; zevenblad); -haar.
:leber, f. = geite WeifrII4erbe, tn.; :birt,
kudde; -herder (of -hoeder); -le(d)er.

= geitje.
WeiWieitt, j.
MeifrIer, m. —4, — = geeselaar.
WOW, m. —(e)4, — er = geest, ziel; bewustzijn;
adem, levensgeest ; onlichamelijk wezen, geest;
verstand, vernuft; genius; gas, essens; ben
aufgeben = den geest geven; ben O. aug.
baucben = den adem uitblazen; int Oeifte =
in verbeelding; bienftbarer = dienstbare,
gedienstige geest, dienstbode; gate, bi3fe
Oeifter = goede, booze geesten; ber (beiffge)
= de heilige geest ; ber fommt fiber ibn =
hij krijgt den geest, de geest wordt vaardig
over hem; e4 ftebt nocb febenbig bet meinem
e = 't staat me nog levendig voor den
geest; ein Vann bon = een man van
geest, van vernuft; ben O. att4bithen = den
geest, het verstand vormen; tue4 Oeifte4 Rinb
ift er?= van welken geest is hij doortrokken?
wie is zijn geestelijke vader? 65. duet kiirber,
fcbaft, eine4 Beitafter4, ber Oefete= geest van
een vereeniging, van een tijd, der wetten.
geift'anftrengenb = vermoeiend, inspannend
voor den geest.
geifts bliberb = vormend, ontwikkelend.
= spookachtig.
Wei'fterbattn, m. = geestebezwering.
= geestebezweerder,
Werfterbanner,
-uitdrijver.
Weillerbefittuijrung, Iv. = geestebezwering,
exorcisme; oproeping van geesten.
gei'fterbleith = bleek als een geest.
WeiltererfMeinung, tn. = geestverschijning.
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= vrees voor spoken.
Meilterfurcbt,
( erftergefcitirbte, tn. = spookgeschiedenis.
geilterberft = spookachtig, als een geost.
nerftern,
(c).) = spookachtig opdoemen.
Weilterfefier,
= geesteziener.
= spookuur.
Weilterfttmbe,
Weffterluelt,

= geestewereld.
gerfte,Sablvefettb = verstrooid, afgetrokken,
onbewust.
Weilte#abtvefenbeit, iv.
verstrooidheid,
afgetrokkenheid, geestesafwezigheid.
= verstandelijke aanleg.
43erfteMntage,
Werfte&inftrenoung, iv. = geestesinspanning.
Weljte4arbeit,
= verstandswerk, hoofdwerk, arbeid van den geest.
Olellte&inttt, iv. = geestesarmoede.
WeilteMibung, = vorming van den geest.
MerfteWelOit, = geestesvrijheid, vrijheid
van denken.
= geestesgave.
Werfte4gabe,
63el'ftegegettivart, iv. = tegenwoordigheid
van geest.
Wei'ftOgrii-fie, iv. = grootheid van geest,
zielegrootheid.
Weilteeraft,tu.=geestvermogen, geestkracht.
efftearatif
krankzinnig, geestelijk ziek.
eilteeranfiett, to. = krankzinnigheid.
Werftefticbtutin, iv. = geestesrichting.
geilte4fe4tuae4
zwak van geest, verstandelijk zwak, achterlijk, idioot.
Weil-00(100a*, iv. = zwakheid van geest.
03eViteOttitinta, = vlucht van den geest
433eille,Sftiirtc, iv. = sterkte van geest, van
verstand.
Me1lte4tiitigreit, = geesteswerkzaamheid.
neilleberivaltbt = geestverwant, in gevoelen, neiging overeenstemmend, sympathetisch.
Oicilte4beriventbtf*cft,
geestverwantschap, sympathie.
63eille,Miertuirruno, =3erviittuttg,
= verstandsverbijstering.
Wei'f-teftert, f. = werk, product van het
verstand, van den geest.
Weilte0iititattb,m.=geestvermogens, geestestoestand.
onstoffelijk; geestelijk, verstandelijk,
intellectueel; geestrijk ; g..e Artifte = geesteskrachten; g e jcntereffen
intellectueele
moreele belangen; g..e Oetri:infe = sterke
dranken; g..er Uein = krachtige wijn; g.
franf = ziek van geest.
WeiItigfett,
= onstoffelijkheid; geestrijkheid; alkoholgehalte.
gettelicb = geestelijk, kerkelijk-godsdienstig,
priesterlijk; g 2ieb = geestelijk lied;
bie g..e nub ivettfi* Eacfit be& 43aKte& =
de geestelijke en wereldlijke macht; g.
tverben = geestelijke worden; ber Pl e i ft f i dl e,
ein C e i ft ti dj e r= geestelijke.
Weifftidifeit, iv. — = geestelijkheid.
= geesteloos, onbeduidend, laf.
Weifflofigfelt, iv. — = geesteloosheid, onbeduidendheid.
neiffreicb = geestrijk, geestig.

neift'reiebefit, geiftreistifte'ren, icbtr. (b.) =
geestig willen zijn, geestig doen.

geiftliiteitb = geestdoodend.
geift'bott = geestvol, geestig.
(Belau, I. = geitouw.
4403, m.
= gierigheid, vrekkigheid, inhaligheid; begeerte, zucht; wilde looten.
vrek, gierige draak.
WeiiibraMe, m.
ftel'aett, fcbtv (b.) = (mit ettv.) gierig zijn (op

(;etiirm.

iets); schrapen; g. nacb etto.
haken naar iets.

hunkeren,

63ei31 baW, m. = gierigaard, vrek.
ge-tfig (mit) = gierig (op), vrekkig.
Olet3s fragett, m. = vrek.
jacht.
6eiccilY, 1. —(e)&
Wetaufuter, 1. --& = gejammer, geklaag,
gekerm.
WeicttirV3e, 1. --& = gejuich, gejubel.
= gejodel.
63cio'bet, 1.
0/eloble, 1. --& = gejoel.
= gejubel, gejuich.
Weitt'bel,
Metalle,
f. = gekalk, ('t) kalken.
1. --& = gekijf.
Wereller, f.
= gepers, 't uitpersen (van
druiven).
= gegichel.
Oiefilter, f.
Werit'Ael, f.
= gekittel.
03effiiff', 1. —(e)& =-- gekef, geblaf.
0/Meager, I. --& = geklep(per), gerammel.
Weflat'frbe, f.
= handgeklap; geklets
gebabbel.
Meffittt'per, f.
= getik, getjingel (op
de piano).
Weffittinet,
= gebel, gelui.
63effire, f. —(e)& geknetter, gerammel (van
wapenen e. d.), klinken (van glazen).
= geklop.
63effo1rfe, 1.
053eftiitr, f. —(e)&, —e = kloven, spleten.
= geknetter, gekraak.
Webtat'ter, T.
= geknars.
Webtivilte, f.
= geknetter, geknapper
Wetnilter, f.
(van het vuur); ruischen (van zijde).
= gekook, kooksel.
Mefo'fbe, f.
Octal*, f.
= kooksel.
Werviler, f.
= gekook (van een kalkoen).
ociartir = gekorreld.
= gekoos, 't liefkoozen, gevrij.
03ef0le, f.
Weiractr, f. --(e)& = gekraak.
= gekraai, geschreeuw,
03efriidr3e, 1.
gekras.
= gekrab(bel), gekras.
Wetrae3c, f.
schraapsel, afvijlsel, afWefriit'3e, f.
val van metalen.
gekroes, gekrul; rimpels.
Werrawfet,
Oiefreiftt i, f. —e& = geschreeuw, gekrijt.
Werrifiel, f.
= gekrabbel, geknoei.
— = darmscheel; omloop
f.
(van een kalf, lam).
gefitinItett = gekunsteld, gemaakt, onnatuurOiefii rfe, 1. = gekus, gezoen. [lijk.
03efe'rfje, 1. ---& = gelach.
= gelach; rctaffenbe&
=
Welhdyter, f.
schaterend gelach, schaterlach; Sum tiler,
ben = uitgelachen worden, de spot worden.
Weia'q(e), f. ..g(e),&, ..ge = maal, feestmaal,
gastmaal; in& P. ljinein reben = in 't honderd
redeneeren, in 't wild praten.
gearing' = verlamd, kreupel.
igefabre = geleerd. Oletabrt`beit, iv. —
geleerdheid].
Melaric, 1.
= gestamel.
Welan'be, f. —s, — = land, landschap, bebouwde streek, terrein.
Welan'ber, f.
= leuning, borstwering;
latwerk; leiboom.
Wetiitt'berborre, to. = stijl, baluster.
Mciart'berfenfter, f.
balkonvenster.
gelau'Reit, fcbtro.= (an einen Crt, 5unt
(afen, an& el/be) komen; (au
ren, Sur
ittivicferung) komen, geraken.
Weliirtiv, I
lawaai,
gekras,
getier,
(e)&
spektakel.
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faffe, ..taffe = vertrek, kamer,
Want', f.
ruimte.
netaflen = gelaten, kalm, bedaard, rustig,
onderworpen.
Melaffertbeit, — = gelatenheid, kalmte enz.
Wetatitine (spr.: zjé ..), tn. — = gelatine.
= geloop, gedraaf.
Welaule, f.
aelaulia = vlug, vaardig • eine gefitufige ,artb
-= een loopende, vlugge hand;
'
eine gefaufige
attune
radde tong; bfefe SPracbe ift
g.
hij spreekt die taal vlot; etto. ift
g. = is y oor mij gewoon, ik ben er gemeenzaam nice; g. fpretten = vloeiend, vlot spreken.
Metiiiffinfett, m. — = gemakkelijkheid, vlugheid, radheid.
oetattur = geluimd, gehumeurd (gut, fittect,
Tibet).
= gelui, ('t) luiden, gebel,
te, f.
t ellen; schelletjes, klokjes.
geel; be, Oetbe (boat
= het geel.
cleft,
($3eltraief;er, m. = geelgieter (koperwerker),
die van geel koper voorwerpen giet.
eltenriitt = geel-groen, geelachtig groen.
Cielbi bo13, f. = vuilboom; geel Braziliehout.
Weiblupfer, f. = geel koper.
neibitirt) = gelig, geelachtig.
neuercif = geel van rijpheid.
nelb`rot = geelachtig rood.
Welb'frbede, (v. = vaal paard.
Welblituabei, m. = melkmuil, lafbek,
= gele specht.
Wetiffperbt,
geelzucht.
63eIbi furfit,
gelb'fiicbtin = geelzuchtig, met geelzucht
behept.
Welty beigeteiu, f. = muurbloem.
wederik.
Welblueiberici),
affodil.
Weibluur3, to.
—er = geld; ffeine?.,)
=
Welb, f.
kleingeld; bare,
contant geld; bei
Oetbe fein bij kas zijn; Oelbe foramen
geld krijgen, vermogend worden; au Oetbe
mactjen = to gelde maken; bon feinem Oelbe
taint = van zijn geld, van zijn rente leven;
er bat ttetb (viesett, lairLift = hij heeft
geld als water; be foffet tuft emu fcbinere,?.,
een heelen hoop geld: er fit Herein befannt
(vie be, fcbteebte = hij is bekend als de
bonte bond.
Welb'abet, nt. = geldadel, -aristokratie.
Weib'aniaae, iv. = plaatsing N an geld.
= geldzending.
Welb'auleibe,
= geldaristokratie.
Welb'ariftofratie,
netb'arut = arm aan geld.
Welblarinut, Iv.. :au ,Saatie, it).; :bebarf,
geldllarmoe'cle; -uitgaaf; -hehoefte.
m.
netb'bebiirftia = gebrek aan geld hebbende,
arm, geldzoekend.
geldzucht.
Metb'bealcrbe,
nettaegierig = geldzuchtig, geldgierig.
= geldbijdrage.
COetb'beitrag,
geldbuidel, -beurs.
Wetb'beutel,
Welb s brief, tn. = brief met geldswaarde.
geldhoete.
Welb i bufie,
e, in. = geldontvangst, ontvangst
Weib'etinta
in of van contanten.
= schadeloosstelling
Welb s eutfAiibinurta,
in geld.
6tel'bern, f. = Gelder, Gelderland.
ert,
=forberunn,
WeIblerwerb,
=div
geldilverki ijging; -swaarde; -A ordering.
Melb'aeftteui, f. = geldgeschenk, geschenk
in geld.
= geldzucht.
Weib'gter,

33elegenOcit.

gelbs aterig = geldgierig, geldzuchtig.
Welblianbef, nt. = geldhandel.
Wetb'Oefrat, in. = huwelijk om geld.
Weib'bilfe, iv. = geldelijke steun.
Ounaer, m.; :faften, m.;
=
geld honger (-zucht); -kist ; -gordel.
:fur, tn. =
Welblfientnte,
:irif0,
geld II verlegenheid; -krizis ; -koers.
Weiblteute,
:totterie, Iv.;
m.;
m. =geldllmannen; (-)loterij, -makelaar; -gebrek.
Weiblinarft, In.; :matte', V.; :not, in. =
geld 11 markt ; -middelen ; -nood (fmancieele
moeilijkheid).
(gelb'patet, f. = pakket met geld, rolletje geld.
Wetb'Poftett, m. = post, som gelds.
=
433elb1PreiL m.; :0113#, m.;
geldilprijs (-koers); -patser (protz); -bron.
Welb'facbe, = geldzaak; in Oetbfattett Ort
bie Oemilttict)feit auf =handelschap(koopmanschap) scheidt de vriendschap.
Oletb'farr, m. = geldzak.
f.= geldschip; schip met dubbeltjes.
Welb' II frOittber, :fituelber, m. = beurzesnijder;
geldsnoeier.
Wetb'fcbrauf, m. = geldkist, brandkast.
inbreker (die
(Cjetblebrantfttatfer, tn.
brandkasten plundert).
= geldschuld.
Melb'frimfb,
Oielblebluierinfeitett, V. = fmancieele
Weib ifitittinge, iv. = geldbakje.
Oletbifenbung, in. = geldzending.
= geldsoort, specie.
Weib'forte,
Weib'forten3ettei, m. = speciebriefje.
WeiblOcube, in. = gift, aalmoes in geld.
:fteuer, in. = geldilkist,
-belasting.
61elbliott, nt. = armebus ; grondkapitaal, fonds.
Oiscib f fto13, m. = geldtrots.
aelb'fitot3 = trotsch op 't geld.
=
:ftiirr, j.,
Weiblftrafe,
geldll boete ; -stuk ; -zucht.
Weib'llfuninte, m.; :tafite, m. =
geld II som ; -zakje (-taschje) ; -bank (toonbank).
Oeib' umlaut, to.; :umfaif, m.; :berfebr, m.=geldllomloop (-circulatie); -omzet; -verkeer.
Metbs bertenenbeit, W.= fmancieele moeilijkheid, geldverlegenheid.
= uitkeering in geld.
Weibi berOffeaung,
Oietb'borfcliut m. = voorschot.
Weibi bortell, m. = geldelijk voordeel.
= geld- of goudschaaltje.
Weft:Ovalle,
= wisselzaken.
Weiblverfifet,
Welblvedifier, m. = geldwisseiaar.
= wisselkantoor.
WelbluerOftertaben,
Weit'Inettfteroefttiift, f. = wisselzaak.
Welbluurber, m. = geldwoeker.
m. = geldteller.
= toelage, verhooging.
Welb'3utaae,
(Melee' (spr.: zjelee), I. —
—n u.
gelee,
gelatine; gelei.
aelef gen = gelegen, geschikt, van pas; ift
mir biet baron (an *n) g. = er is mij veel
aan (aan hem) gelegen; 8u gelegener Belt =
ter gelegener tijd.
Wete'nenbeit, iv. —, —en = gelegenheid, kans,
mogelijkheid; toestand,omstandigheid; vervoergelegenheid ; een zekere gelegenheid (No.100);
gesteldheid; inrichting; ligging; [geschikte
tijd]; tie ergreif en, betbaffen = de
gelegenheid aangrijpen, verzuimen; bei
bei aefte = bij gelegenheid van 't feest;
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beim Scf)ol)fe faffett = de gelegenheid
bie
bij de haren pakken; ma* Ziebe = gelegenheid maakt den dief, gelegenheid maakt
genegenheid.
= los workman.
WetegenOciOarbeiter,
f.;:tauf,
Oefci gentni011tiirbter, at.;
-41rebigt, iv. = gelegenheidslidichter;
-gedicht; -koop; -preek.
getc'genttitt = bij gelegenheid, toevallig, van
tijd tot tijd, occazioneel; (43rdp. mit Oen.)
bij gelegenheid.
geletyrig = leerzaam, bevattelijk, goedleersch,
volgzaam.
Weitirrigfeit, iv. — = leerzaamheid, enz.
— = geleerdheid, kennis,
Wciebr i fautteit,
wetenschap.
gefelirt' = geleerd, gestudeerd, wetenschappelijk, kundig, geletterd; ein Oct ebr t e r,
ber (3ef ef)rte eon, de geleerde; e?, fact
rein Oefef)rter bom .t.intinef = niemand wordt
als geleerde geboren; Oefef)rten ift gut prebi,
gen = eon good verstaander heeft maar eon
half woord noodig.
WelebrlenreOublif, iv. = geleerde wereld,
republiek der wetenschappen.
= geleerde stand.
Wetebr'tenftanb,
Weletiri tenberein, m. = maatschappij van
geleerden, academie.
WeicOr'tenvitft, m. = vereeniging, gilds,
bent van geleerden.
= gedreun, geneurie; limner
Weteter, f.
= altijd het oude liedje.
ba?, atte
Weterfe, f. — = spoor, wagenspoor;
sleur, gewone gang; ivieber fns reef* 0.
bringen = weer in 't goede spoor brengen,
in orde brengen; er fommt nict)t au?, beet 0.
= hij gaat met uit zijn sleur.
geleide, begeleiding,
f. —(eA —e
escorts; escortebelasting; einem bad geben
ism. uitgeleide doen, iem.uitlaten, fic4ere?,
_ vrijgeleide.
geleiden, begeleiden,
Ref eV ten, robin.
escorteeren, convoyeeren.
—
=
geleider.
Wetater, nt.
WeIciaYbrief, m. = geleidebrief, geleibiljet,
vrijgeleide.
konvooischip.
WciciO'fitiff, 1.
Weienr, f. —(e)?,, —e = gewricht, lid, schakel,
voeg, scharnier.
(IWO, gelen'fig=buigiaam, lenig, soepel, vlug.
Welenligteit, iv. = lenigheid, buigzaamheid,
vlugheid.
gewrichtsholte.
WelenrOfanne, tn.
Welenflintipe, ledepop ; beweegbare pop.
Clefent'llrf)eumatiftu, in.; :ring, in. =gewrichtslirumatisme, -wervel.
f. = verbindingsstuk.
Welettnuafjer, f. = leewater.
gelees, lezerij.
Oetele, f. --?,
03efetteirt(e), f. ..te,?, = licht, verlichting.
soort, slag, troop, zoo(tje),
Weliclyter,
rommel; gemeen, gespuis.
Welieble (ber u. bie), ein Oefiebter = geliefde,
beminde.
gelinib(c) = (con Negen, Oinb, fetter) zacht,
mild; (Slilfte, anter) matig; (bout Q3enebrrien)
zachtzinnig, toegevend; gefinbere auf,.
3iebett = bijdraaien, zoete broodjes bakken,
water in zijn wijn doen; ict) bin, g. gefagt,
bad fiinfte Rab ant Sagen = ik ben, zacht
uitgedrukt, enz.
= zachtheid, toegevendheid.
I. gelin'gen, ft. 0'0(0 flelingt ; edam gefiinge;

gehiften.

ift I fiat iticf)t ge=
gefungen) = gelukken ;
= het is hem niet gelokt, hij is
tungen
er niet in geslaagd....; bc0 ift gefungen!
die is good! leuk!
=e- 't slagen, welslagen.
Weill-Oen, f.
gelispel, gefluister, ge(sictif'Oel,
murmel.
gillen, galmen, schel
fofnn. (1).)
schel, scherp.
klinken; g e l t enb
gefo'ben, frfpv. (0.) = plechtig beloven; toezeggen ; ba?, Oefobte ,Vanb = het beloofde land;
flit) g. = zich plechtig tot iets verbinden.
f. —f0, — fe = gelofte, toezegging.
Welinr, 1. —(e)?, = gelok, 't lokken; (haar)lok[ken, gekrul.
gelokt, gekruld.
°cloth'
gevlam, geflikker.
WeIO'ber, f.
=- gesoldeer, soldeersel.
COefiVte, f.
OWN, to. —, —0 = mug.
I. (lett = onvruchtbaar, niet drachtig, droog,
gust, geld, gelt.
H. nett? = niet waar? wel, wel! waarlijk?
Wai te, —n (gewest.) bak, ketel,
(groote) emmer.
nefteit, ft. (f).) (be giftft, er gift; gait; giffte
(u. gaits); gitt! gegolten) = golden, opbrengen, waard zijn, geldig zijn, vermogen, betreffen; bad $f unb gift eine Ocirr = doot eon
Mark; ein ,etb unb Staifer gift ein gan3e?,
Zoff is zooveel waard als..., weegt tegen
eon heel yolk op; feine turf pradje gift biet =
zijn voorspraak vermag veel; mad gift We
Sette? = om wat gewed? ina gift',?,? = wat
gewed? e?, gift mir gfeic ='t is mij 'tzelfde;
fur etre. g. = voor lets gehouden worden,
voor iets doorgaan ; biefe 9tiln3e gift Wer nittt =
gaat bier niet, wordt hier niet aangenomen;
ba?, gift nicf9t = dat geldt niet, dat doet niet,
dat telt niet ; ba gift rein 2eugnen daar (hier)
helpt goon ontkennen; ebb. g. faffen = iets
laten golden, niet betwisten; ba4 faffe
dat vind ik good; 0, gift! = aangenomen!
gift bein 2eben (ant bein 2eben) = uw leven
is er mee gemoeid, staat op 't spel; j4t gift
e?, = nu komt 't er op aan; biefe Ttemerfung
gift mir = die opmerking gaat, doelt op mij;
e?, gift bir ! = op je gezondheid ! bange nation
gift nittt = ik laat me niet bang maken; ber
43ropbet gift nicW in feinem Zaterfanbe =
eon profeet wordt in zijn vaderland niet gedoen golden.
eerd; gel tenb macben
MertenbinaMung, iv. — = geldend-making.
— = lubber, snijder; betam.
ler, schuldenaar, schuldeischer.
= droge, gusto koe.
OcIffuti,
—(e)l, —e = eenjarig kalf.
(lett'ticr, f. = gelt, wijfjeshert, gelte hinde.
Wertung, tn. — = waarde, geldigheid, koers,
bringen = doen
opvatting, beteekenis; jur
berfcbaffen = de wet
golden; bent Oefete
doen eerbiedigen.
f. = geldigWertunOtiercift, m.,
heidsgebied (sine Oef4e.?,).
— = gelofte, plechtige verf.
zekering.
Mefirft(e), f. ..ft0, ..fte = begeerte, begeerlijkheid, zin, lust.
gefilften, fcbtb. (f).) = begeeren, lust hebben,
verlangen naar; midi gefilftet nict)t nacf) beinent
Gietbe = ik begeer uw geld niet; e fyitte fie
gefilftet he ben eat) 3u jiefjen = het had hun
behaagd ...; faf3 bio4 nit* gefilften beitt0
ften Seib = gij zult niet begeeren uws naasten
vrouw.
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—n = eenjarig zwijn.
Wet' e,
I. Wentarfr, f. —(e0, Oentlid)er (auc: —e) =
vertrek, kamer; bad betinficbe = het heimelijk gemak.
op zijn gemak, zachtjes aan.
n cm act'
ficiniidrItd) = op zijn gemak, zachtjes aan.
gemak, bedaard—
Oentartrtirtifeit,
= op inijn gemak.
heid; nadi meiner
e maaksel, maakwerk].
f.
—(e* e gemaal, echtgenoot;
Wenta4I',
uw man.
ZOir ,err
—, —nen = gemalin, echtgeWentairtin,
= uw vrouw.
noot(e); Z51)re i's,rau
nentabinen, fcbiv. ( 3 .) = (einen an etm.) herinneren, doers denken.
= schilderij, schilderstuk.
Wental'be, f.
quderte, Tv.;
WentiiVbellattOteffung,
=
schilderije
tentoonstelling ;
autnituitg,
-museum; -versamehng.
gemors, geploeter.
Wentan'frly,
, —en ==-. grens, mark.
Mentarlang,
—e = gemet, eenheid
I. Wentiiir, f.
van maat.
gemafr„ q3Lap. mi t a ti b = volgens, overeenkomstig, naar; ZOrem eunfcbe g. ob. g.
ZMrem unfcbe = volgens uw wensch.
= overeenstemming.
Wentiiktjeit,
netniiVnt = gematigd, bescheiden.
Wentitu'er„ f. = muurwerk, stuk muur.
mein' = [algemeen, gemeenschappelijk; g.
macben = openbaar maken; ba" gemeine efte
't gemeenebest; gemeine Sact)e macen = gemeene zaak maken]; idj babe niot)t mit *n
g.= ik heb niets met hem gemeen; gewoon,
ein
gemeen, laag; emit gemeiner
metner = een gemeen soldaat; fm gemeinen
2eben = in 't gewone leven; gemeiner Ortid)
gewone breuk ; ein genteiner 9,31enfcb, gemeine
Oefinnung = een gemeen, laag mensch, gemeen karakter.
Wenteitt'be (u. Wemerne), —, = gemeente; parochie; 1)olitif* W. = burgerlifte
gem.; tau,?, ber Oerneinen = Huis der Gemeenten, Lagerhuis.
= gemeenWemeinibebettolIntiirlitigter,
teraadslid (in Beieren).
Wenteint belle3irt, m. = gemeentegebied.
zIja0, f. =
Wenteinibel!gtieb, f.; :nut,
gemeentelllid; -goed; -huis (of raadhuis).
Wentein'bei-Ort(e), m. = herder der gemeente.
Wentein'berat, m. = gemeenteraad; lid van
den g.; ook: College van B. en W.
Wentein'befteuer, tv. = gemeentebelasting.
Wentein'bettertreter, To. = vertegenwoordiger
van de gemeente.
Wentein'betiorflAer, = hoofd v. d. gemeente,
burgemeester.
= voogdijraad.
Menteitebettutifeurat,
Wenteilte„ zie Oemeinbe.
Wenterner, zie gemein.
gewoonlijk, in den regel.
gentei'nerimnb
voor iedereen to begrijpen,
nentein'faigid)
populair.
Weitteittla-ftlittreit, iv. = populariteit.
nenteittinefiiOrtir0 = gevaarlijk voor alien,
g. voor 't algemeen belang.
Wentetteneift, en. = geest van eenheid van
belangen, geest van solidariteit; gemeenschapsgeest.
gentettegiiitig = algemeen geldig, a. aangenomen.
(ienteitegut, f. = gemeen good, algemeen
bezit.

gentiittid).

Wentein'tiett, tn. —, —en = gemeenheid,
laagheid, [gemeente].
gemein'tdit, nententgliM = gemeenlijk, gewoonlijk.
van algemeen nut.
gentein'tditlig
WenteinItiitiigreit, Tv. = algemeen nut, alg.
welzijn, voordeel.
= gemeenplaats.
Wenteiteplath
genteiwfaut = gemeenschappelijk, onderling,
algemeen; g..e ace = gemeene zaak.
— = gemeenschappelijkWenteittlautteit,
heid.
—, —en = gemeenschap;
WenteinlAaft,
gemeente; betrekking, omgang.
nenteittlitaftlic4 = gemeenschappelijk, algemeen, gemeen.
Wentein'iMaftlielifeit, Yu.— = gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijk bezit.
= gefailleerde.
COcuteilffMufbner,
zin voor de gemeenschap.
Wentein'fintt,
algemeene taal, landst.
WenteinThearke,
Oemeinptat.
Wentettfilnurt), m.
genteinitierfidublic0 = algemeen begrijpelijk,
populair.
Wentein'toefett, f. = de openbare zaak, gemeenschap.
= algemeen welzijn, geWenteins too#1,
meenebest.
= mengsel; menigte,
Wenteit'ge,
gedrang, gewoel, vechtpartij.
=
mengsel, amalgama.
Wentencriet, 1.
Wenteri t(e), f. f(e)d, ..re = merk, teeken.
genterfen = passend, gemeten; plechtig, ernstig, afgemeten; juist, nauwkeurig, scherp.
Wemerfenbeit, Tv. — = gepastheid; afgemetenheid, ernst, juistheid.
— = bloedbad, slachting.
Wemeryt,
—, —en = geminatie, verWend-nation',
dubbeling.
—e = mengsel, vermenging.
Wentifcir,
gentifitt' = gemengd (Oor, en-tpfinbung).
komenijsWentiftttloarenfianbluttg, iv.
winkel.
—n gemme, gesneden steen.
Went'nte,
WettOiüort, m. = gemsbok.
—n = gems, klipgeit.
Wentje,
= gemskleur, bleekgeel.
WentiYfarbe,
Wentt.'114orn, 1.; *tab, m.;
m;
= gemze hoorn ; -jacht ; -jager ; -1e(d)er.
WenW3itege, tv. = gems, klipgeit.
Wendilf, f. —(e) = puin, molm, mul.
= gebrom, gemompel, geWentuttlei, 1.
pre vel, getluister.
gemurmel, gemompel.
WenturIttel,
= gemor, gemompel.
Wentur're, f.
Wemii rfe, f.
—
groente, moesgroente.
= groenteteelt.
Wentilletlau,
moestuin.
Wemit'feaarten,
m. = groenteboer,
WentiiletAnbler,
-man.
gentieffigt = genoodzaakt, genoopt, verplicht.
geutultert (van stoffen) = met een werkje
of patroontje.
gentuti = gestemd.
Wentftt', f.
—er = gemoed, inborst,
hart, gevoel; einem etm. Oemiite filbren =
iem. iets gemoedelijk onder 't oog brengen;
fid) etm. fit Oemitte fit4ren, nernnen, ate4en =
zich (van) iets (wat) aantrekken, (scherts.)
lets gebruiken (eten of drinken).
gentiit'fic4 = gezellig, prettig, behaaglijk,
kalmpjes; gemoedelijk, aangenaam, hartelijk,
goedhartig, goedaardig, minzaam.
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genierat.

Wentiit'licOleit, iv. — = gezelligheid, behaag- (g eneral'ar3t, en. = dirigeerend officier van
lijkheid; gemoedelijkheid, hartelijkheid, goed- gezondheid.
hartigheid; zie 05e tb f a ob e.
generaalschap,
—(e)C, —e
433 curate,
geiniit'to4 harteloos, ongevoelig.
waardigheid van generaal; generaalswoning.
harteloosheid, on- Weiteraaubiteur,
—
= auditeur-generaal.
(g entiirlofigfeit,
gevoeligheid.
algemeene staking.
(g eneral'au4ftanb,
fiemiiterirm = arm aan gevoel.
(g etteratia -4, tn. = generale bas, grondbas.
= gemoedsaard, inborsi, na- Wenerabefebl,
dagorder.
(g emilWart,

tuur, karakter.
Wentii0'llbefrOaffettOeit, m.;zbetuequng, iv..----gemoedstoestand (-gesteldheid); -beweging
(of -aandoening).
(g einiitWerfc4iitterung, iv. = he vige gemoedsaandoening.
= kalmte, bedaardheid.
(53entiit4laffung,
gemilO'frant zielsziek.
= zielsziekte.
(g einiitnrantbeit,
(g rinii0 1 11leben, f., :Inenfet), in.; ,regung,
iv.; =rube, in. = gemoedsilleven, -mensch
(gevoelstnensch); -aandoening; -rust.
(3etniit4'llftiturating, iv.; : berfaffutta,
=--gemoeds stemming; -gesteldheid (-toestand).
=
gevoelswereld.
entlit4'1vett,
(g
= gemoedstoestand.
WeittliWauftanb,
= gevoelvol.
gen, $rdp. mit We f. = naar, ten; g. ,t)intmet
= ten hemel.
geknaag.
Wena'ge,
= genaai.
genant' (spr.: zjena) = genant, hinderlijk,
[lastig.
genifftti“ = snoeplustig.
gettan': g. 10 Vunb, joblief3t g. = juist,
precies, net; 0 nicbt g. nebmeit = 't niet
nauw nemen; g. genomnten = strikt genomen;
genaue areunb icaft, Oefanutfcbaft = enge, interne ...; wit genauer dot = ternauwernood,
maar net; er ift g. hij is precies, of: hij
is zuinig; eine genaue $rilfung = een nauwkeurig onderzoek; bet genaue $reW = de
naaste prijs.
— = nauwkeurigheid, juistWenau'igteit,
heid, stiptheid, ernst, strengheid; zuinigheid.
in. —en, —en =
tg enbarm' (spr.: zjd
gendarm, politieagent.
--n = gendarmerie.
Weltbarinerie', iv.
(g e'ne (spr.: zjene), iv. — = gene.
Menealog, m. —en, —en = genealoog, geslachtkundige.
—n = genealogie; stamWenealogie, iv.
genealo'n-iffij genealogisch. [boom.
gene0m! = aangenaam. welgevallig; [etiv. g.
batten = iets goedkeuren].
geneOlnigen, fcbiv. (b.) = (eine 8itte) inwilligen, toestaan; (einen e(Met) aannemen, accepteeren; (einen Van, einen %ntrag) aannemen, goedkeuren ; (eine Bablung) fiatteeren;
(atC Srieffcbtuf3) gertebmigen Ste bie Zerficbe,
rung meiner Kcbtung = wees verzekerd
van ...; (slang) einen g. = er eentje nemen.
inwilliging,
—, —en
WeneOlnignng,
toestemmmg, goedkeuring, aanneming.
genagt' = geneigd, hellend; genegen (etiv. 3u
tun); welwillend, goedgunstig; ber geneigte
2efer = de welwillende, vriendelijke lezer;
geneigt0 Oebiir, ebr = welwillend gehoor,
open oor; zie ook t a dj e.
— geneigdheid, helling;
Weneigt'4eit,
genegenheid, welwillendheid.
(g enera, m. —(e)l, —e (aucb : rate) = generaal, bevelhebber.
vleugeladjudant.
Wenerat'abiutant,
= admiraal-generaal.
Weneraabintral,
(g eneraagent, in. = hoofdagent.

Wetteratlettmengineifter, nt. = inspecteur
der artillerie.

(iienerat'intenbant, nt. = generaal-intendant.
netteratifie'rett, fcbiv. (b.) = generalizeeren.
WeiteraliffintiO, in. ..muffe u. ..mi =
opperbevelhebber.
— = generaalkorps, geneMeneralitiit',
raliteit, algemeenheid.
(43enerafarte„ iv. = algemeene kaart.
03enerafontraanbo, f. -4, —4 = opperbevel.
= luitenant-generaal.
(g eneraientnant,
brigade-generaal.
(g eneratnajor, in.
Weneral'inarkii, m. = generale marsch, algemeen alarmsein.
Weneranenner, in. = algemeene noemer.
WeneraParOter, m. algemeene pachter.
WeneraPaftinafter, nt. = postmeester-ge-

neraal, directeur-generaal der posterijen.
= generale repetitie.
OCIterat'PrObe,
Wenerequartiermeifter, m.=kwartiermeester-generaal.
Waterarfcbaft, iv. = generaalschap.
453eneratjeiretiir, m. = secretaris-generaal.
(g eneraftaaten, V. = Staten-Generaal.
= generale staf.
Menereftab,
Weneraftab4offi3ter, Weneralltiibler, in.=
stafofficier.
= Stadhouder-geneWeneral'ilattiAlter,
raal.
Weneranftreir, m.; :berfantmlung, ID. =
algemeene staking; a. vergadering.
(g eneration', —, —en = generatie, geslacht.
(g eneration4luertifei, m. = (in plant- en
dierk.) geslachtswisseling.
general' = algemeen (geldig); in 't algemeen.
gene'rifci) =- generiek, wat 't geslacht betreft,
geslachts
generiie genereus, edelmoedig, mild.
Wenerofitiir, iv. —, —en = genereusheid.
genelen, ft. (bu genefejt, er geneft, gerta;
get/die; geneje genefen) = genezen, herstellen ;
her Oenefenbe = de herstellende; ein0 Ainb0
(bon einem Itinbe) g. = bevallen.
— = Genesis; wording, worWe'nefl4,
dingsgeschiedenis.
genezing, herstel.
enefattg,
—,
(g
genetisch, volgens de ontwikkeling.
genetif
Me'netib, nt. —(e)i, —e = genitief.
— = jenever.
(g ene'ner,
Genf, j. = Geneve.
meer
van Geneve.
Wen'ter Zee =
gen'terifs# = van Geneve, Geneefsch.
enial' = geniaal, schrander.
eniatitat', — = gen aliteit, schranderheid.
—e = nek, hals.
(g enict', 1.
Wenirfang, m. = steek met den hartsvanger;
genadeslag, nekslag.
Wettict'fanger, m. = hartsvanger.
ruggemerg-hersenvliesWenirt'jtarre, iv.
ontsteking.
= genie
Witte' (spr.: zjenie), 1.
(in alle bet.).
Wenielorp4, f. = geniekorps.
genie'ren (spr.: zje • .), WI). (b.) geneeren,
hinderen;
= zich geneeren.
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gerabe.

[Genie', m. —e& = genot, (vrucht)gebruik, geognoltifaii = geognostisch (vgl. Weagnofie).
voordeel].
(g eOgoitie', = geogonie, leer van 't ont-

gettietbar = bruikbaar, eetbaar, drinkbaar;

genietbaar, aangenaam, te genieten.
Weniefrbinfelt, tn. — = genietbaarheid, enz.
genic' en, ft. (b.) (bu genief3eft, er genief3t;
geno13; geniiffe; genief3e! genoffen) = genieten,
eten, drinken, gebruiken.
—(eA —e = genotmensch.
Wniefrilug,
Wnieltreir# (spr.: zje ..), = geniale streek,
g. zet.
Weniefiveren, f. = (de) genie.
Wettrfte, 1. —i1= nesthalmen, -strootjes, takjes
enz.; laag struikgewas.
geslachtsdeelen, genitalien.
Wttitaliett,
zie Oenetib.
We'utut4,
nien
genius, geest, beschermgeest.
noffen, ..noffett =
Wenotr, Metturfe, m.,
genoot, makker, collega.
bleuvrfeuittaft, to. , en = genootschap,
maatschappij, coOperatieve vereeniging.
(fcbtuei3.) = vereeniging,
Witurffatue,
gemeente, district.
= genre, soort.
Wifre (spr.: zjare), 1. —
Mettfrebilb, 1. = genrebeeld.
Wentiaine (spr.: tsi..), —n = gentiaan.

Wen'tieutan(spr.:dzjenttemen),m.—(b),..men

= gentleman.
gentlemanlike (spr.: dzjentlemenlaik) =
gentlemanlike.
= Genuees.
Witueje, m. —n,
Genuees(ch).
Wenue'fer, genuelif
Roma' = genoeg; Orotrq g. = brood genoeg
of genoeg brood; er lit Slenner g. = genoeg
of voldoende kenner; Wlann g. = mans genoeg; ficb nictt g. tun fiinnen = er niet genoeg
van kunnen krijgen; [e g. IjaGen = er genoeg
van hebben].
voldoening, tevredenheid;
Wettirge, to. —
our = voldoende, genoeg; einem O. tun
ob. leiften = voldoening geven, bevredigen,
voldoen (aan).
gettirgett, fcbt-u. (b.) = voldoende, toereikend
zijn, volstaan; einem Zerfbrecben, einer 43flicbt
g. voldoen aan, nakomen; fidj mit ob. an
(Zat.) g. faffen = tevreden zijn met.
neniVrienb = voldoende.
[genttglatn= voldoende, genoegzaam, genoeg].
gettilglain = bescheiden, tevreden, licht te
bevredigen, matig, sober.
Wenligsfautfeit, to. — = bescheidenheid enz.
genuglun, our. (fj.) genoegdoening of voldoening geven; voldoen; vgl. ook genug.
genoegdoening, volWettufftuung, tn. —
doening, satisfactie.
Rennin' = aangeboren, echt.
nera = geslacht, soort.
f.
OlettuW, m. ..nuffa, nuffe = genot, genieting; (bon Sloeifen) gebruik.
—e, zie eni e tling.
WitiiVting,
genotmensch.
Wenuffinertftt,
Wenufrinittet, 1. = genotmiddel.
genitfrreict) = genotrijk, heerlijk.
Witniffriyin, m. = action de jouissance.
genotzucht.
WenufOurtjt, tn.
genotzuchtig, genotlievend.
gettufffilefitig
neocen'itritfrii, zie geo3entrif.
geodezie, aardmeetkunde,
Weobaffe',
landmeetkunde.
geobit'tifr#
geodetisch (vgl. (enba fi e).
Oieuguoites, ha. — = geognozie, leer van de
formatie der aardkorst.

staan der aarde.

MeograPW, m. —en, —en = geograaf, aardrijkskundige.

geografie.
—n
WeogretlAief, to.
geografisch.
geograWifri)
Weologi, nt. —en, —en = geoloog, aardkundige.
— = geologie.
(g eologic',
geologisch.
geolo'gifit
= geomantie, kunst om
Weontantie',
uit zand, figuren in 't zand, waar te zeggen.
= landmeter, meetm.
Wonteler,
kundige.
Woutetrief, to. — = geometrie, meetkunde.
geometrisch, meetkundig.
geomestriiii)
—n, —n = geophaa g, aardeter.
Meopiovge,
433etrege, (43eor'W, in. = George,
Joris.
= georgel.
Weiniget, 1.
Meolegien, = Georgie.
Weoegira, V.— Georgika (gedicht v. Virgilius.)
I. Worgi'ne, tn. = Georgina.
II. Worgrne, tn. —, --n = dahlia.
WoffoPie', tv. — = geoskopie, aardbeschouwing.
geo3enitrifrO = geocentrisch, van 't middelpunt der aarde uit gerekend, gezien.
RePaarr = gepaard, dubbel.
—e = bagage, pakjes; Fein
We lacy ,
auf[ieben = zijn bagage aan- of afges en.
Wetiiitraufgabe, tn. = aangifte van bagage,
goederebureau, „bagage", bagagekantoor.
WPiiricOeitt, ut. = rep, bagagebiljet.
We4actIr4ger, m. = pakjesdrager, besteller,
kruier.
0141iittluagen, m. = goedere-, bagagewagen.
Weliarb, in. — (e), — e = guepard, jachtluipaard.
03e0au're, f. = gepauk, getrommel; (stud.)
geduelleer; ('t) instampen (van leerstof).
WOferfe, — = gefluit.
morgen brengen!
neptiffen!
WePtio'Rentieit, tn. —, —en = gewoonte.
WePfulrbe, — = geknoei.
= gepiep.
WePie'pe, 1.
= geschermutsel, 't tirailWeptiittlet,
leeren.
= gebabbel, gewauwel,
WelgairPer, 1.
gesnap.
= gehuil, gegrien, geWetiiiivr(e), T.
bier, geteem.
1.— =geplas, geklater, geknetter.
gebabbel.
Welgau'ber, f.
= geklop; gepoch.
Wepo'clje, f.
—?; = geraas, lawaai, spektakel.
WePorter,
= stempel, afdruk.
WePrirge,
= gepraal, gepoch, pralerij,
Wlnalrfe, 1.
pocherij, gesnoef.
= pronk, staatsie, praal,
Welniinfge,
praalvertoon; ritt)turebige,
= ophef van
mooie woorden.
Welnaffei, f.
= gerammel, geknetter,
geknap.
= geprik, geprikkel.
= gekwaak.
Wequale, f.
—e
werpspies.
recht, rechtstreeks(ch); juist, net,
vlak; rond, eerlijk; even; eine g. een
rechte lijn; geraben Geg6 = rechtstreeks;
g. gegealther recht tegenover; g. Oegen,
tell = juist 't tegendeel; in gerabein fiberfttruc = in rechtstreeksche, directe tegenspraak ; ein geraber Zerftanb = een onbedorven
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ronduit; ein geraber
verstand; g.
t)arafter = een rood, open, eerlijk karakter;
g. rect)t = net, joist goed; joist van pas;
ift nidjt g. Wet = dat is nu joist niet veel;
nun (tue icli g. =nu joist, nu expres; fiinf
g. fein taffen = wat door de vingers zien,
't niet zoo nauw nemen.
11. Wertebe, iv. = rechte lijn (bie beiben (fie=
razen; 503ei Oierabe).
III. Wera t be, in. — = zaken, die de vrouw
toekwamen].
gerabentt4' = rechtuit; ronduit.
gerabefifte = rechtuit, ronduit, oprecht.
gerabero' i to = joist zoo als.
gerabMtieg4' (met 6) = rechtstreeks.
gerabetneg' (met 6) = ronduit, zonder komplimenten.
gcrabeate = rechtstreeks, onmiddellijk, openhartig, ronduit, op den man af, bepaald, zoo
maar.
Mernb'lliigfer, $1. = rechtvleugeligen.
Werab'twit, tn. —, —en = rechtheid, oprechtheid, rondborstigheid.
gerablifttfig = rechtstreeksch.
aerablinia = rechtlijnig, rechttoe rechtaan.
gekarteld.
geriftebert
„rant = geranium.
(iiera'itimit, 1.
gerank, slingerwerk.
(3eran'fc, f.
(*rata' (spr.: zje..), m. —en, —en = gerant,
bestuurder.
= geraas, razen.
Weraje, f.
= geratel, gerammel, geraas,
(*rand, f.
gekletter.
f. — (e), —e = gereedschap, werktuig;
huisraad, gerei.
I. nera'tert = geraden, raadzaam.
11. geralet, ft. (1.) (bu geriitft, er geriet;
geriete; Berate I geraten) = (ge)raken, komen;
uitvallen, worden; goed uitvallen, slagen, gelukken; aneinanber g. = slaags raken; atier
woedend worden;
lid) ob. in aut g.
stolen g. = blijven steken; geriit Om gut,
fcVecbt = het lukt hem goed, slecht; bie
nartoffetn finb gut g. = zijn goed uitgevallen;
bad Unternetinten ift iOtn g. = is hem gelukt.
=
Werifteluobt ob. (4eratetuoi*, f.: auf
op goed geluk, luk of raak.
timmerhout.
1.
(43criitlantuter, tn. = kamer waar 't gereedschap bewaard wordt.
— en = gereedschap, gerei.
WerilefrOaft, tv.
$t. = werken,
(0eriitlitrnen, 1.,
oefeningen aan de (gymnastiek)toestellen.
gebakkelei, kloppartij.
Weratefe, f.
(Beit) geruim, lang.
gerattne
nerait' ittig = ruitn, groat.
Weriitt ' utigfeit, tn. — = ruimte, grootte, uitgestrektheid.
geruisch, geluid, gedruisch;
(Ocrifttf f. —
(jagersterm) ingewanden.
4leriittfc4'W = geruischloos, zonder geluid,
onhoorbaar, stil, (in den handel ook:) cache,
zonder opzien to baren.
= stilte, geluidWeriitifit'fofigteit, to.
loosheid.
geriittfriebrili = luidruchtig, druk.
geschraap (met de keel).
WeriitegPer, f.
Wer'bebant,
= looiersbank.
looierij, zeemtouwerij.
Oer'belyttt4, f.
ger'ben, fcbm. (0.) = looien, leerlooien; (St0t)
raffineeren; einent ben 3ucfet, baC seft ob. einen
fl. = iem. afranselen; (stub.) overgeven, kotsen.
= (leer)looier, zeemtouwer.
Wer'ber,

eileriditOtoften.

Werbereit', tn. —, —en = (leer)looierij.
(iier'bergefelte,m.=(leer)looiersgezel,-knecht.
looierskalk.
Ocr'bertalf, nt.
Oerlierfobe, to. = run.
=ftuff,
m. = looi zuur ; -stof.
03 cr i tic!' fiiure,
Gerda.
= Gerrit. (iier'brt,
Werb,
gereite = joist, geschikt, passend; billijk,

rechtvaardig; er ift atte Siittet (crud): in
attett Stittetn) g. = hij is van alle markten
thuis, van zessen klaar; etnent (einer Sacbe)g.
inerben = iemand (iets) recht laten wedervaren.
Were4tinteit, tn. — = rechtvaardigheid,
gerechtigheid, recht, recht en wet; gerecht;
voorrecht, privilegie.
= rechtspleging,
Wererlietigfeitaiftegc,
rechtsbedeeling.
voorrecht, vrij—n
(iiereffaitte,
heid, keur, privilegie, vrijdom.
gepraat, gebabbel, praatjes;
(iiere'be f.
fommen, bringen = op de spraak, in
opspraak komen, brengen, ficr) nicbt filminern
um, nidjt febren an ba,?, ber 3ettte zich
niet storen aan wat de menschen zeggen.
= gewrijf.
(*relic, f.
gerei'dien, fcfitn. (0.) = strekken, dienen (5ur
reube, 5ur g bre, bunt Rubate, S ur cfyinbe).
= gerijm, gerijmel.
werente, T.
ift Wet 0. urn biefe T3are =
1.
03
deze waar is bijzonder in trek, bijz. begeerd;
ift Wet 03. um iOn = de menschen vechten
om hem.
gereiAt' = geprikkeld, opgewonden.
— = opgewondenheid, zenuwWerei3efieit,
achtigheid.
— = gergel, groef in duigen.
Wend, m.
Wer'fjcirb, m. — = Gerard, Gerrit.
f. —e = spijs, schotel, gerecht;
recht, rechtspraak, gericht, oordeel, gerechtshof, rechtbank, rechter, paleis van justitie,
jurisdictie; Often fiber einen = recht doers,
spreken over iem.; 511 03. fiten = de vierschaar spannen; baC iiingfte 03. = het laatste
oordeel; bu y 0. forbern, tabett voor 'tgerecht
dagen, roepen; einen beim U. nerftagen =
iem. bij 't gerecht aanklagen; bar 0. be=
langen = gerechtelijk vervolgen.
gerirtiffi = gerechtelijk; gericWi44 Zer,
fatjren proces; einen g. betangett, g. gegen
einen borgetm = iem. gerechtelijk vervolgen.
OerirWaftett, J3t. = stukken, akten, dossier.
= griffier bij de recht(3ertriit4'aftuariu4,
bank.
WericriOliarfeit, tn. — = jurisdictie, rechtsgebied.
WerictiOlicamter, ut. = officier van justitie.
gerechtshof, rechtbank.
Welt Wbet)iirbe„
ressort, rechtsgebied.
Merittteticairt, m.
WerirbOlsote, ni. = deurwaarder.
m.
=
rechtsgebruik.
WerictiO'firaitrij,
MeristiOlintt, f. = register, protocol.
WeritttO'bietter, m. = deurwaarder, gerechtsdienaar.
Weric4O'gebifttbe, 1. = rechtsgebouw, paleis
van justitie.
OicrirtiWgebilbrett, 1131. = kosten, leges.
= baljuw.
Werit4'tiatter,
= rechtshandel, proces.
WeriiijOliattbef,
= ambachtsheer, drost.
Werisijtinerr,
3erirW4errfitaft, to. = rechtsheerlijkheid.
O3ericbt4'twf, m. = gerechtshof.
WericWiattgei, tn. = kanselarij van een
gerechtshof, griffie.
= gerechtskosten.
Werici$4'foftett,

MeriditiMofai.
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rechtszaal.
Weri
Wert t6Ittann, m. = wethouder.
rechtsboek].
[Werici)Worbnung, n).
= rechterltjk ambtenaar.
Werici)t6'0erfon,
Werit6'rat, nt. = raadsheer.
Werid4t6'llfaat, m.; :fare, in. = reehtil zaal;
- zaak.

Mernta'nentunt,

wat Germaansch is.

= Germanedom, alles

— = Germania, Germanie.
Germania,
= Germanie.
Werma i nien, f.
Wenna'itift0, m. = Germanicus.
flernta i nifM = Germaansch.
gennanifie'ren, fttiv. (f).) = germanizeeren.
— = germanizeering.
Werntanifie'rung,
Werntanietutt6, m. ..nten germanisme.
Werutaniff, m. —en, —en germanist (kenner

= griffier.
WerirOtWfdireiber,
Wericl)Wfiegel, f. = rechterlijk zegel.
Wericlititqportettt, $t. = kosten.
= rechtstaal.
WericiftWfOrafte,
van Germaansche taal, van Germaansch recht).
Weric4t6'fprenget, ressort, jurisdictie. gertnani'ftifch = germanistisch.
(4erict*Cftanb, m. = rechtsgebied, rechtsban, Werntinat' (spr.: zjer..), m. — Germinal, ontressort.

kiemingsmaand (21 Maart-19 April).

Werit4kvitiitte, iv. = zetel van een recht- ger'n(e) = gaarne, graag, met genoegen;
bank.

Weric0t61111, m.
WericOO'llitube,
-bank.

stijl van de balie.
; 4001, m. = recht zaal ;

= schatting van de kosten.
Werici06'tage,
gerechtelijke termijn.
(ieric4t6lerntin, to.
= procedure, rechtsWericijO'berfatirett,
pleging.

Wericigeberfaffung,

= rechterlijke orga-

nizatie.

WeriMO'ber4anbtung, iv. = gerechtelijke
behandeling, proces.

Werici)Wberivatter, m. = officier van justitie.
= deurwaarder.
Werict)Wb0tt3ietor,
Werictitinuefen, f. = rechtswezen.
m.
=
jurisdictie; lijfsWeric4t6'31vang,
dwang.

gerie'ben = gewreven; geslepen, doortrapt,
sluw.
gerieft' = gegroefd.
= gekabbel, gedruppel, geWeriefet, T.
murmel.

geritur = gering, min, onaanzienlijk, klein;

bad ift meine geringfte Sorge = dat is mijn
minste, kleinste zorg; bon geringem "Stanbe
ob. ,Vierfommen = van geringen, lagen stand
of van geringe, lage afkomst; Me geringen
2eute = de kleine lieden; nid)t im geringf ten =
niet in 't minst; aucb im Oeringrten ift er treu
= ook in 't kleinste is hij trouw.
geringschatting.
ering'arOtung,
= min, onbeduidend, gering,
nietig.
Gerittg'f iigigf eit, ma. — = onbeduidendheid,
nietigheid.
geringl)attig = gering van waarde, van weinig
gehalte. onbeduidend (van inhoud).
geringlMittlett, fcbtn. (4.) = geringschatten,
minachten.
gering'faiiitgg = geringschattend, minachtend.
Weringlciihtlung, = geringschatting, minaehting.
gerinWbar = strembaar, stolbaar.
= strembaarheid, stolWerinn'barreit, Ia.
baarheid.
— = geloop, gevloei; goot,
Werin'ne,
kanaal, waterloop, pijp.
gerittlten, ft. (f.) = stollen, stremmen, in elkaar
Cut).
loopen, dik worden (bon
= geronnen, gestremde,
Weriniffet, f.
gestolde massa.
— = geraamte, rif, skelet;
Weri0'4ie, f.
halkwerk, gebinte; ribben.
gerlOpt' = geribd, gegroefd; (bon Otlittern)
geaderd.
geriffett = gewiekst, leep; ein g er ,t)ttnb =
een gewiekste klant.
Werntalte, m. — n, —n = Germaan.

einen g. baben = van ient. houden: ein g.
geKener Oaft = een welkome gast;
ift g.
geft*Oett
niet te danken; g. ober ungern =
goedschiks, kwaadschiks; graag of niet graag.
—e graaggroot, pocher.
Wer'n(e)grok tn.
Wer'n(e)fing, tn. —, —e = waanwijze, betweter.
= gerochel, gereutel.
f.
= gerol, geratel.
Werorie, 1.
= losse steenen, rolsteenen;
Weriiri(e), T.
los gesteente (dat de wegen bedekt).
—en,
—en = geront, lid van den
Weronr, m.
Raad der Ouden in Sparta.
gerst; geicVitte O.= gepelde
Wer'fte, tn.
gerst.
Wer'ftenllader, m.;
=
1.; :brut,
gerste Il veld; - bier ; - brood.
Wer'ftenlientte, to.; :felb, f. = gersteloogst;
-veld.
= gepelde gerst.
Wer'ftengraupett,
Wer'ftengriitK, mu. = gort, grutten.
Werliettiont, f. = gerstekorrel; (am 21uge)
puistje, strontje.
WeeftenlIntata., T.; :meat, f.; Jaft, m. =
gerstellmout ; -meel; -sap (orgeade).
Wer i ftenfttleint, m. = gersteslemp.
Weeftettfri)rot, m. u. 1. = fijne gerst.

Wer'itenliftroi), f.; :trant, nt.; :ioaffer, f.;
rincter, m. = gerstelistroo; -drank; -water;
-suiker.

Werle, to. —n = gard, roede, karwats.
Wer'tent)ieb, nt. = slag met de roede, met

de zweep.
to. = Geertruida,
Truida, Trui, Truitje.
..rittte = reuk, geur,
Werucir, nt.
lucht; roep; in gutem
ftebn = te goeder
naam en faam bekend zijn; im
bet
felt itOtt = in een reuk van heiligheid staan.
gsrurtylo6 = reukeloos.
— = reukeloosheid.
entrO s tofigfeit,
Weruciffittn, zie 65erucbOinn.
:
m. =Wernd)6'ilnerb, m.; organ, T.;
reuklizenuw ; -orgaan ; -zin.
—e = gerucht, spraak,
WeriirOV,
zeggen; [roep, naam].
geroep.
Weru i fe, f.
gent' ben, f■tiv. (f).) = zich verwaardigen,
goedvinden, behagen; ee. najeitat Oben ge,
rOt *n au fagen = het heeft Z. M. behaagd
hem te zeggen of Z. M. heeft goedgevonden,
zich verwaardigd enz.

Weetranb, Weetrub,

[geruit)ig, gent4'fant, zie rubi g].
f.

Werunt'Oet,
gehots.

Weriint'Pet, f.
03eriintOler, m.
Werun'bitint, 1.

zie Oerilmper en

= geraas, getier; geschok,
oude rommel, rommelboel.
— = uitdrager.
bien = gerundium.

6ierunbiti(unt).
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geba
Wentithil(uin), j. —4, .. be u.
rundivu m.
Waft', j. —e4, --e = steiger, stelling, tribune, schavot, getimmerte.
Weriitlet, 1. —4 -= geschok, gestoot, geschud,
gehots.
werpen met de lans.
Wer'lvenfot, 1. —4
ges, g-mol.
Ges, f.
wefirne, 1.
= gezaag.
Weralbai ber, f. —4 = gewauwel, gezeur.
Wefatbs ter (ein), ben Oefatbte = Gezalfde.
= zaad.
Wefinne, f.
geheel, totaal, al(le); ba4 Oejamte =
het geheel.
Wefantrbegriff, m. = totaal, algemeen begrip.
Wefantvbetran, in. geheel, totaal bedrag.
Wefantreinbruct, nt. = algemeene indruk,
totaalindruk.
Mefaniferbe, m. = universeel erfgenaam.
Wefaniti ertrag, m. = geheele opbrengst, totaalopbrengst.
Wefatitt'aut, 1. = gezamenlijk bezit (van echtgenooten).
— = geheel, totaal, massa.
Oiefamtlicit,
03efaint' utactit, m. = gezamenlijke macht.
Wefanatintinifterium, f. = geheel ministerie.
= gemeenschappelijke
Ig efautt'Protura,
procuratie.
totale uitslag.
Wefintirrefultat,
Wefantrfitufbner, m. —4, — = hoofdelijk,
solidair schuldenaar.
Wefauttivert, m. = gezamenlijke, geheele
waarde.
Wefanttly ntit, j. = algemeen welzijn.
Wetantr3a4f, to. = geheel getal, g. aantal.
efanbte = gezant,
Olefanb'ter ein, ber
afgezant, ambassadeur.
—, —en = gezantschap,
453efanbffiljaft,
ambassade, legatie.
gefartbffri9afttirti = diplomatiek.
OefatibtlAaftdijperfuttat, f.; =soften, in.;
m. = gezantschapsilper=rat, in.;
soneel; -post; -raad (legatieraad); -secretaris.
Oefiinge
= gezang, tang, lied.
s
Oef wig , m.
Wefanglauf), j. = gezangboek.
Olefangletirer, m. = zangonderwijzer.
gefattg'reic4 = zangrijk, zangerig, melodieus.
zie Oefang....
Wejann'ttunbe, = zangles.
Oefanglreife, to. = zangwijze, wijs, melodie.
—el, —e = zitvlak, achterste;
[zitting (eine4 StuVe4)].
Wefauje, 1. —4 = gezuip.
efaiefe, 1. —4 = gesuis, geroezemoes, geruisch.
Wejan'fet, 1. = gesuizel, gemurmel, zacht
gesuis.
—(e)4, —e = zaak, handelszaak;
Wcfctiiiff,
koop; magazijn, winkel, kantoor; beroep;
treiben Ste ?
bezigheid, werk, zaak; ivetcW
wat is uw vak? ein Ch. eriiffnen = een zaak
zijn zaken aan
aufgeben
openen; fein
kant doen; ba4 ift ein gute4 = (ook :) dat
is een koopje; fidj ein Oefcbaft macbett = zich
wat te doen makers (voor den schijn); sin
gro30 (fteinW mac en = een groote (kleine)
boodschap doen.
qeftiirtig = druk, bezig, gehaast, ijverig,
werkzaam, vlijtig.
— = werkzaamheid, drukWefebaftigfelt,
bezig-zijn, ijver, haast.
cf 00 eif t' = op de zaak, op den handel, op
den dienst betrekking hebbende; geicbtiftlicty
$iinftficVeit = stiptheid in zaken; ber ge,

(gefd)iiftfterbitibung.

dat deel, dat
fc4etftti* Zeit eitte4 brief e4
over zaken handelt; en ram g. nac4 lien
voor zaken.
nerefiiiftlo= zonder zaken, zonder bezigheid,
werkeloos.
werkeloosheid,
—
OcfrOafftofigteit,
't niets doen.
= zaak, iets dat
Wefet)iifWannetegenOcit,
de zaken betreft.
ag efitaftWarbeiten, 431. = bezigheden in of
voor de zaak; (ook :) kantoorwerkzaamheden.
Wefitiift#Il ericbt, m. = handelsbericht.
Wefdikift4'brief, tn. = brief over zaken,
handelsbrief.
(4cfsf)iifWfincf), f. = koopmansboek.
= ondervinding,
630(0 iifWerfatirung,
ervaring in zaken, routine.
gefrijiiftniibig = handelingsbevoegd, gerechttgd om rechtshandelingen te doen.
gefitiifO'fret = vrij, niet in beslag genomen
door zaken.
I3efri500'freuttb, m. = handelsvriend.
nefc4iift4liityreittier Vitt4jcuf; = commissie,
commitè, bureau.
= zaakgelastigde, gezant,
itiiefrtiift4liiiirer,
chef; directeur (einer @ejettf ■taft).
WefdjkifO'filliruttg, tu. = leiding v. d. zaak,
wijze van werpen.
Wefd)iifO i gattg, m. = gang van zaken; boodschap, reis voor zaken.
WefrOft4i gegettb, iv. = handelswijk, winkelbuurt.
Wefitiifai gebeinuti4, f. = geheim van de zaak,
handelsgeheim.
bezitter van een zaak.
OiefitiifWitt4aber,
Weichatt itcla4r, f. = boekjaar.
4g etcrOftnreitt , m. = arbeidsveld, -kring;
gebied, ressort.
gefitiiftMnbig=ervaren in zaken,zaakkundig.
Wefstaft4lage, iv. = (winkel)stand; in better
ll. = op goeden, op den besten stand.
= 't praktische leven, beWefrijdfOlebett,
drijfsleven, 't leven in zaken.
Ocfdiiift4leute, V. = rnenschen van zaken.
f. = zaak, winkel, kantoor,
kantoorlokaal, magazijn.
gefrtAft4'W = (van de markt e. d.) lusteloos,
zonder zaken.
WeiciAft4Inattn, m. = man van zaken.
gefe#00'ntiiffig = zooals 't in den handel
(in zaken) gebruikelijk is; handels
OefrWift4'ttarlifolger, m. = opvolger (in de
zaak).
Wefrkift4'orIntuttg, = reglement van orde,
orde, gang van zaken.
OefrtjaftWpapiere, 431. = papiers de commerce.
O3cfrijiift4'raunt, m. = kantoorlokaal.
Oefd)iift4Yreire, iv. = reis voor zaken.
Wefitiift4'reifenber, m. = handelsreiziger.
Wercijaft&faci)e, iv. = zaak, handelszaak.
= winkelsluiting.
Wetc4iifttufl,
03efebaft4'fdyift, tv. = koopmanshand.
WefcliCifWitodung, in. = stilstand in zaken,
stremming.
Wefdliift4Itube, tv. = kantoor.
kantooruren, werkWefrijiift4iftuttbett,
uren.
435efffiiift4 s triiger, m. = (diplom.) zaakgelastigde.
gefc4iift4'unfii1Jig = onbevoegd om rechtshandelingen te verrichten.
= handelsbetrekWefcbiift4'berbinbung,
king, -relatie.
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453efcijiift&beriebr, nt. = bedrijfsverkeer,
handelsverkeer, handelsrelatie.
WefrWift4ibertuatter, m. = administrateur,
chef, gérant.
ØiefttiiftWiveit, in. = handels-, zakewereld.
Oiefri-AfWiintnter, f. = kantoor.
= tak van handel of
OefrijiifW3tuelli,
bedrijf, specialiteit.
1.
= geschommel, gestinger,
Weittatt
gehots.
nefdyliett, ft. (f.) (e.4 gefcbiebt; gegiab; ge,
fcbiibe; gefcbeben) = geschieden, gebeuren,
overkomen; mix ift unrecbt g. = men heeft
mij onrecht gedaan; ibm gefcbiebt recbt = hij
heeft, wat hem toekomt; icb naufite nicbt, tefe
mar gefcbab ik wist niet, hoe ik 't had; e.e.,
ift nut itjtt g. = het is met hem gedaan; ge,
1ctiefiette Zinge finb nit* au dnbern ob. g. ift
g.
gedane zaken nemen geen keer.
gebeurtenis.
f.
—fe
—e = zekere (koren)maat
f.
(0.43 L ).
Oefriyi'oe, 1.
= ingewanden van jachtdi eren.
Reftfjeit' verstandig, wijs, bijdehand; emu
geictietter Sto0 = een schrandere kop; er ift
nidit g. = hij is niet goed wijs; eau. We,
fcbeite,e,
iets behoorlijks, flunks, degelijks.
WeirOeitliett,
— = verstand(igheid), wijsheid, schranderheid.
—(e)?" , —e = geschenk, prezent;
OefeliettV,
einem ein W. mit etni. inacben ob. einem etto.
Sum macben = iem. iets ten geschenke geven.
nefd)ettt', zie gefebeit.
— = geschiedenisje,
Weffiyilge4elt, f.
verhaaltje, anekdote.
—n = geschiedenis, verhaal,
Wefrbieffte, iv.
vertelling, gebeurtenis; bie
ift gut = dat
is wat moois, die grap is goed; bad ift eine
bumme = dat is een leelijk geval; bie gan3e
W. fief auf ben Zoben = de heele rommel,
Noel, viel op den grond.
OiefitiOtettbud), = boek met vertellingen.
gefittriirtirt) = geschiedkundig, historisch.
= geschiedenisboek.
(S3efet)iii)O'bur4,
geschiedschrijver.
Wefrijic4ti fifireitier,
= geschtedbeWefctitrtjt i frOreitlung,
schrijving.
WefitirtteCforriter, geschiedvorscher.
WefrOir4O'fatettber, m. == geschiedkundige
kalender.
= geschiedkundige.
Oefdiirljtnettiter,
Oefrbid5WfettattW, in. = geschiedkunde, historische kennis.
= kennis van de geschieOefitirOtnuttbe,
' denis, geschiedkunde.
geschiedkundig.
gefriyiittc3lunbig
OiefitirW i ntaler, in. = historieschilder.
historisch.
nefitic40'ntiif#n
Oefrijictjt41 tabette, ,...tafel, tn. = geschiedkundige tabel.
Oefitittas tiverf, 1. = geschiedkundig werk.
(Oefititt, —e = noodlot, lot; goede
orde, goed voorkomen, schikking, geschiktheid, vaardigheid, handigheid, bekwaamheid;
ertsader; er bat fen
ba3u = hij heeft er
geen slag van; ether Sacbe ein W. geben =
fatsoen, een plooi aan iets geven; tnieber
P1. bringen = weer in 't fatsoen, in den goeden
vorm brengen.
= gestuur.
Oefttic'ie, 1.
—, —en = handigheid,
(SiefctOcrtititiett,
bekwaamheid, vaardigheid, talent.

Olefehmane.

nefAitif = gestuurd, gezonden; handig, bekwaam, vaardig, knap.
= geschuif; afgebrokkeld
Oefitie'be, f.
gesteente.
nefttietbett = gescheiden; Mir fiub gefobiebene
acute = 't is uit tusschen ons.
= geschiet, 't schieten.
Weirtacifie, 1.
=-- geschimp, gescheld.
WefitiritlYfe, 1.
Wefriiire, f. —e vaatwerk, servies,
gerei; een enkel stuk vaatwerk; nachtpot;
tuig (bon Verben), paard en rijtuig; weefgetouw; gebn ob. fic0 ink fegen =
zlch inspannen, flank aanpakken; ins W. fiegett
= in 't touw zijn.
Watt
= borstel voor 't paardetuig.
Wefrliirefiifirer, m. = vrachtrijder.
= gereedschapskamer.
Oefitiretautmer,
= zadelmaker.
Oliefd-Orr'ntarlier,
Oiefrbirri ute fter, zie Scbirrineifter.
-e = geslacht; patriWefitter4r, 1.
cibrsfamilie (in de ltijkssteden); familie, ras,
gerttierfitifirf) = geslachts...
[soort.
= eslachtloos, onzijdig.
nefetitectfit't
= geslachteloosheid.
Wefcblertit'tottafett,
geslachts-, familieadel.
(ilefergerbtsYabet,
ouderdom van een
Wefit1ecbt4'alter, I.
geslacht.
63efr*fectiWart, to. aard v. een geslacht, ras.
WefefiterWenbuttg, iv. = geslachtsuitgang.
Wefrt)teMtCfoige, druittbe, it).; :little,
iv. = geslachtsilopvolging; -kunde (genealogie); -lijn.
gefttietttits'W
zie gefcbfetbtfo?, ze.
63efr4fecf)WIttante, in.; :renifter, f. = geslachtslInaam (familienaam); -register.
WefitiettO'reife,
= puberteit.
(OefeljtectiWtafet,
= genealogische tabel.
(SiefriiterWIItrieb,
:unterfitieb, in.;
=berfttiebeittieit, tv.; =. 1tva4Pen, = geslachtsil drift ; -verschil ; -verscheidenheid (-verschil); -wapen.
= lidwoord.
03efitiettt4Itiort,
Weiffiteil(e), 1.
= ingang (van een
dassehol); geslijp.
= geslenter, geflaneer.
WefrOtett'ber, 1.
= sleep, aanhang, toebeWefittetv0e, f.
hoor, nasleep.
gefdiliffett = geslepen, gepolijst, fijn, net.
Weicifitit'ne, f. = slingerwerk, vlechtwork, slinger(s), guirlande; hart, long en
lever van een geslacht dier.
•
gesnik.
OefittufWv, f.
Mefdpuaif in. —(e)?,, Wefcbniticfe(r)== smaak;
schoonheidszin; zin, neiging; mode; fiber ben
fit ficb nicbt ftreiten = over den smaak
valt niet to twisten; nacb meinent = naar
mijn smaak; W. an etiu. finbett = smaak in
jets hebben; id) farm biefer acbe feinen
ik kan in die zaak maar geen
abgeivinnen
smaak krijgen.
= smakeloos, flauw, laf, zonder
fl e cf) In a if '
goeden smaak.
Wefajntactlofinfeit, in. — = smakeloosheid,
lafheid; gebrek aan goeden smaak.
= smaakzin.
WefrOntactlittit,
ift
Weirfmacti:4 1 fatte,
= dat is een
kwestie van smaak.
WeftbittacWitliirmljett, f. = smaaktepeltje.
WefitutaeWitierf3euge, V. =smaakorganen.
oefebntatt'bott = smaakvol, keurig.
gefitittcurtuthrig = weerzinwekkend, smakeloos, strijdig met den goeden smaak.
= gekus, gesmak.
Wefriititat'ae, 1.
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Mefcbutait'ite, 1. —5 = gesmook, gerook.
= goede sier, gesmul.
Wefripatanife, f.
Wefripitene, 1. —5, — = sieraad, tooi (van
edel metaal of juweelen).
Wefripatei'befiattbel, m. = handel in gouden
en zilveren voorwerpen, bijouterie.
Wefrimici'befiiftcliett, f. = juweelkistje.
geftijittabig = buigzaam, smijdig, hamerbanr,
handelbaar, meegaand, gedwee.
Wcfrinnei'bigieit, to. — = buigzaamheid enz.
= uitwerpselen; gebroed,
Wcfcbuteifr, f.
ongedierte; gemeen, canaille.
C3efe4metler, 1. —5 = 't schetteren (van
trompetten).
Oiefriortici bc, 1. —5 = 't smeren.
= 't smeren, 't insmeren,
Wefrbittle gre, 1.
vetten; gesmeer, geknoei, geklad.
1. —5 = getrekkebek.
OicfcfniarIte, f. —5 = gesnork.
Wcfc4Itatter, 1. —5 = gesnater, gekakel.
keurig, in de
nefelptienett (unb gebitgeft)
puntjes (gekleed), om door een ringetje te halen.
= gesnuffel.
03efattiiffet, 1.
Octrbii/oft, f. —(e)5, —e = sehepsel.
..offe5, ..offe = projectiel:
03efitafy, f.
pijl, kogel, (schiettuigl, verdieping; [schot
en lot, geschot].
Wefttrel, —(e)5 = geschreeuw, gekrijt,
gegil; biet O. unb toenig Vale = veel geschreeuw en weinig wol; [in,5 O. fommen =
op de spraak komen].
= geschrijf, gekrabbel.
Wefrigerbe, 1.
Wefriireiffjet, f. = gekrabbel.
=
Wcfciiutr, Wefriiii
[schoeisel.
nefttuPPV = geschubd.
1. —(e)5 = metaalslakken.
Olefri
gemengde lager.
f.
6lefc4iity, j. —e5, --e = geschut, artillerie,
stuk geschut, kanon; bas W. auMfattaen =
't geschut opstellen, planten.
(iiefebiiVintiff, tr. = artilleriekunst.
geschutpoort.
WeffiiiitOforte, iu.
artillerie.
WefitiitIluefen, f.
m.
=
artillerietrein.
OiefitiitrAtt g,
WefOtin iber, f. —5, — = eskader; smaldeel;
schaar; [legertroep, eskadron].
= gewauwel, gezeur.
Weftttualef, 1.
gefrfitniin'flert = bezwangerd.
00115111W, 1. e5 = gebabbel, gekakel, geklets.
= babbelachtig, praatziek.
Weflintiiit iggfeit, to. — = babbelachtigheid.
nefctiluerne = laat staan, nog minder (bijv.:
bas ertragt ein iiingerer Mann nidjt, g. (benn)
ein after).
gefitivel'aett, fcbto. (tj.) mit (den. = met stilzwijgen voorbijgaan; anberer R3orteire au g. =
om niet te spreken van andere voordeelen.
Wcfriiiverge, f. —t' = gezwelg, zwelgerij.
= 't laten Baden.
WeidituentInc,
gefrinvittb' = gezwind, vlug, snel, gauw.
63efci)tuin'binfeit, -, —en = snelbeid,
vlugheid, radheid; in ber O. = in de gauwte.
Mcirtituin'bioteiOnteffer, m.= snelheidsmeter.
Weic4lvittblitreibefunft, to. = snelschrijven,
stenografie.
= gezwinde pas, verWefrOtilintqcbritt,
snelde pas.
— (66 gesjilp, gegons, gefluit,
Mefittuirv,
gepiep.
WeicifOuriter, V. = broeders en zusters.
(i)cfctivi'jterfinb, f. = voile neef of nicht.
gefriitui'ftertici) = broederlijk, als broeders en
zusters.

Mefellidiaft0Oracbe.

MefOuffterliebe, to. = broederliefde, liefde
onder broers en zusters.
gezworene, jurylid.
Weferituarle)tter
= rechtbank van
Oiefeljtoor'(e)ttettgeric4t,
gezworenen, jury.
iiffte gezwel, zwelling,
Oiefitiottlft',
zweer, puist.
Wefcrituiie, f. —(e)5, —e = zweer, verzwering.
gefee4W: ber gefeobjte ecbein = zesde aspekt
(vgl. gefiinft).
[gefecriten, fcbtv. (b.) = zegenen, vaarwel
zeggen].
[Wefeittite4, (tfterr.) = rookvleesch].
Wefet'i(e), m. —en, —en = gezel, makker,
knecht, jongen, jonge man; fuftiger, fcbtturriger,
fcbtauer O. = vroolijke, jolige, sluwe klant.
gefellen, WI). (tj.) = (einen einem ob. einen
au einem) in gezelschap brengen met, verbinden met, doen vergezellen; fic4 einem g.
ob. rub au einem g. = zich bij iem. voegen,
zich met iem. vereenigen, verbinden; bap
gefeffte fidj .. . = daarbij kwam, daaraan
paarde zich; gfeieb unb gteicb gefefft fidj gern=
soort zoekt soort.
leerjaren (van een handOeferfettiabre,
werksgezel).
Mefertettieben, 1. = levee v. d. gezel.
WefertenfrOft, to. = (de) handwerksgezellen.
Wefef'dettftaitb, m. = stand van den gezel.
Wefetifettpit, to. = leerjaren.
gezellig, aangenaam, prettig.
nefellig
Wefellinfeit, tv. — = gezelligheid.
Weiciffitaft, In —, —en = gezelschap, partij,
maatschappij, vennootschap, societeit, genootschap, samenleving; einem O. lefften iem.
gezelschap houden; in eine O. gebn = naar
een partij gaan; bie (bornebme) O. = de voorname kringen; Sic berommen O. = u krijgt
bezoek; biftorifcbe = historisch genootschap;
eine inbuftrielle O. = een industrieele maatschappij; hie bitrgertirbe O. = de burgerlijke
maatschappij; anonbme O. of O. mit be=
fcbranfter ,olftung of i aft13fficbt (O. m. R3.
=
naamlooze vennootschap.
Oefetti febafter, nt. —5, — = makker, kameraad, gezel; deelgenoot, vennoot; emu guter
dl. = een gezellig, onderhoudend mensch.
Wefell'iMafterin, Iv. —, —nen = kameraad,
gezellin; juffrouw van gezelschap.
aefellifitafttiM = maatschappelijk; gezellig,
kameraadschappelijk; gefettfcbaftfidier therein =
gezellige vereeniging, societeit, club, cazino.
03ereft'fitaftlfitteit, to. — = gezelligheid.
Oefell'fitaft4anptg, m. = avondkostuum.
Weferildiaft4firma, to. = firma van een vennootschap.
WereirfrOft4ofieb, f. = lid van een maatschappij, van een genootschap, societeit, enz.
Wefell'fcijaft44aubtung, to. = handelsvereeniging.
O3efell'fftaftiffiati4, f. = vereenigingsgebouw,
societeit, cazino.
Wefen'fstaft4infelit, V. = Gezelschapseilanden.
maatschappelijk
WefefildjafteaPital,
kapitaal.
avondOlefeirfitaftnteib, 1., =toilette, to.
toilet.
f. = geWerell'friinfMrecbituttg, in.;
zelschapslrekening; -spel.
6)efefriitaft4Pradje, to.= taal van de goede
kringen, beschaafde omgangstaal, konverzatietoon.
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Mefinnuttbeit.

= gezelschaps-, konver- Wefirt#4'bilbung, to. = gezichtsvorming, uitdrukking, trekken.
Wefett'fc4aft4bertrag, m. maatschappeltjke Weffe4t4 s beuter, m. = gelaatkundige.
= gelaatskleur.
overeenkomst, maatsch. contract; acte van Weflitt4larbe,
gebrek in 't gezicht, in
vennootschap, statuten.
Wette4t4 i fe4ter, m.
onmaatschappelijk,
't
oog.
gefell'fitaftMibrig =
strijdig met de maatschappelijke orde of be- Oeftitt4letb, f. = gezichtsveld, objectief van
een teleskoop, gezichtskring.
langen.
gelaatkundige.
Weleit'fr4aftNimuter, f.=salon, ontvangkamer. WeficW'renner, m.
Werenr, f. —(e)t, — e = mijnput; lood, gewicht WefictO'fre14, in. = horizon, gezichteinder,
erineitern
gezichtskring, -veld; feinen
(am Vlete); aflegger, loot (bet Ti3einitocfet).
01, 01Cir, r. —e = wet, bepaling, regel, zijn gezichtskring uitbreiden, zijn kennis vermeerderen.
voorschrift; [strofe].
Wefeiff;kat, = verzameling van door de COef440' funbe, tn.; :funbiner, nt. =
regeering gepubliceerde wetten: „Staatsblad". kunde • -kundige.
= lengte v. h. gezicht.
Wef44;&tange,
Wefet!'bnch, f. = wetboek.
Wefictit&fin-ie, iv. = gezichtslijn, gelaatstrek.
= versje, stakje; wetje.
e
gelaats11wetsontwerp.
Wefictjt4'11nutnet, tn.; qterti,
Wefelfentiourf, m.
s pier ; -zenuw.
Wefer3e&inc4, f. = boek der wet.
WetiattiS'Onnft, m. = gezichtspunt, oogpunt.
Weferveraft, = kracht van wet.
roos in 't gezicht.
Wef440'rofe,
WefeV3e ,StioriaRe, iv. = wetsontwerp.
efiC4t4lAnterA, m. = aangezichtspijn.
ttefetr g ebenb = wetgevend.
Wefir4Wilft4iniir4e, to.; =film, ft.; zilrafil,
(4)efetf'geber, m. -= wetgever.
m. = gezichtsilzwakte; -zin; -straal.
nefetyneberife4 = wetgevend.
Wef440'lltaufrininn, ID.; Ai ervrrung, to. =
—, —en = wetgeving.
Wefelf'Rebnng,
de wet(ten) kennende, wet- gezichtqbedrog, -verwringing.
riefetflunbig
Wefir4tWinette, iv. = gezichtsbereik, horizon
geleerd.
nefetliti4 = wettelijk; wettig; auf gefet ti cf) em Wefhttinnturet, tn. = gezichts- of gelaatshoek
gelaatstrek, lijn.
eege = tangs wettelijken weg; geretti*r Wef440'ing, tn.
rbe = wettig erfgenaam; g. gerrbilV
Mefin0', f. —et, —e = lijst, kroonlijst,
stekende rand (aan kozijnen, schoorsteen,
wettelijk gedeponeerd (handelsmerk), bij de
pilaren enz.).
wet gewaarborgd.
= dienstpersoneel, dienstboiSiefeWtictfeit, to. — = wettelijkheid, wettig- Wefin'be, T.
den
yolk.
held.
nefetrio = wetteloos, regeeringloos.
Wefitrbellbier, 1.; ,brot, 1.; :foft, iv. = bier,
brood, eten voor de dienstboden.
= wetteloosheid.
Wefetaafigfett, iv.
gemeen, gepeupel, janwettig, wettelijk, volgens be- Wefitt'bei,
nefeillttiifitg
hagel, gespuis.
paalde wetten.
qtube, iv.;
= wettigheid, wettelijk- Wefitrbeil tam, m.; :ortmung,
Oefeffutiifggieit,
m. = dienstbodeilloon; -verordening
held, regelmatigheid.
verzameling, bundel (of -reglement); -kamer; -wijn.
Wefetrfantutinng, iv.
Refinnf = gezind, gestemd, van plan; einent
wetten.
gezet, bezadigd, bedaagd; gesteld, feinblift, gut g. rein, ob. fetttblic gegen einen
RefetIV
g. rein = iem. vijandig enz. gez. zijn.
verondersteld; g. ben a[I = gesteld 't geval.
= tafel der wet.
Wefin'tanng, tv. —, —en • gezindheid, inborst,
Wefetrtafet,
gevoelen, meening, zienswijze.
= wetsontwerp.
Metetl'bortage,
geloofsgenoot,
onwettig, strijdig (in strijd)
3ettnItung4tlettoffe, m.
Refetrinfbria
gelijkdenkende, geestverwant.
met de wet.
onwettigheid, strij- gefitt'ultuOto4 = zonder meening, onver—
Mefelftuibrigfeit,
schillig.
digheid met de wet.
gezueht, geklaag.
nefin'nutinkiiittig = degelijk, krachtig voor
Oefeuf g 3e, f. —t
zijn gezindheid uitkomend.
—er
=
gezicht,
't
zien,
Wefic4V, —(e)t,
gezichtsvermogen, gezichtsorgaan, oog, gelaat, MetiVtie, —t = verwantschap, familie.
voorkomen; mit V. Cheiicbte = vizioen, nefitlet = welgemanierd, welopgevoed, beschaafd.
verschijning, droomgezicht; bat' 31vefte 6).
welgemanierdheid, netbarna -='t tweede gezicht hebben, jets kunnen Wefit'hing, iv. —
heid, beschaving.
voorzien; er ntadit ein ivie fiebett Tage
—(e)t = gezuip ; slechte drank, bocht.
Megenivetter = hij zet een gezicht van oude
lappen, als een oorworm; (einem) Oeficbter Refoninen van plan; id) bin nicbt g. nad),
rdmeiben leelijke gezichten trekken, gri- augeben = ik denk er niet aan, toe to ge\ien.
massen maken; et fommt mir auf bem = Wefortene0, zie Oebratenet.
't raakt uit mijn gezicht; et fat, fpringtitt4 I. MefOan', tn. —(e)t u. --en, —e(n) = kame= 't loopt, springt in 't oog; int (6.farren raad, echtgenoot].
= in 't oog vatten; einem int O. lad)en, etiv. II. Ocfpan', m. —(e)t, —e = (ungar.) graaf,
ragen = iem. in zijn gezicht uitlachen, iets hoofd van een distrikt.
zeggen; einen int O. toben =- in zijn gezicht WefOann', 1. —(e)t, —e = span (trekdieren),
koppel; paar.
prijzen; ettv. fommt mir au O., id) befomme
etiv. 3u = ik krijg jets in 't gezicht, in gefliannt' gespannen, les,endig; auf ge=
fpanntem ttf3e = op gespannen voet; g. rein
't oog; et ft* iljm gut, fcblecbt au 0.
auf = benieuwd zijn naar.
staat hem goed, slecht.
grimassemaker.
WefPannt'Oeit, Iv. — = spanning; gespannen
433eficirterfc4neiber, m.
ge- verwachting; nieuwsgitrigheld; oneeriigheid
WeiirfiallauMnuci, m. ; =betruR, m.
gespannen toestand.
zichts uitdrukking; -bedrog.
zatietoon.

Oiefoanfitaft.

271

—, —en = vereeniging;
(ungar.) graafschap, Komitaat.
= sparwerk (bee ZacW).
= grappemakerij.
= gespuw.
—er = spook, geest, verIMCCOettir, f.
schijning.
geOen'iterartiq = spookachtig.
vrees voor spoken.
03eftmffterfurc4t,
geloof aan spoken.
WeiVen'fternialthe, us.
spookachtig.
geftien i fterOaft
Wenien i fterreht, = rijk der spoken.
spookuur.
Olefintt i fterftutibe,
Reftienliffri) (ook: gef pen ftig)=spookachtig.
Weniefr(e), f. —(e) _ 't afsluiten, blokkade,
-,,versperring, belernmering; weerstand, verzet;
spanten (v. een dm.), sparwerk; pal (in ether
Mr).
Wefplele, tn. —n, —n = gespeel, speelmakker, kameraad.
—, —nen = speelgenoot.
WefiVieliat,
= gespin.
(ilefpin'tte, 1.
—e = weefsel, webbe, doek;
f.
bedenksel.
--e = echtgenoot, bruiMcfPotW, tn. u. f.
degom, gale, bruid.
gespot, spot, spotternij,
63efpiitt', 1. —(e)4
voorwerp van spot; fern O. mit etm. treiben
met iem. den spot driis en; aunt
blench =
de spot zijn.
=
gespot,
spot.
Olefpiit'tet,
gesprek, onder—e
f.
houd; samenspraak; b0 of 6tun O. ber tabt
overal over de tong gaan.
iverben
spraakzaam, praatgraag, onderRefinaltig
houdend, mededeelzaam.
spraakzaamheid,
—
MeiloriVrijinfeit,
praatlust(igheid), mededeelzaamheid.
Weivrariwfornt ,
gesprekvorm.
OleflariiciOltoff, m. = stof voor gesprek.
(3efpriirWton, nt. = konverzatietoon.
gefpriieWiticifc bijwijze van gesprek, van
samenspraak, dialoogsgewijze; in den loop
van 't gesprek.
geftirclit' = wijdbeens; bombastisch, hoogdravend.
Meitiren'oe, 1. — -= gesprenkel; 't begieten; 't doen springen; stukken (van lets
dat men heeft doen springen).
nefprenlett = gespikkeld, ge,lekt.
gespat, gespuit. gesputter.
OefOrit'ie, j.
= gespat, geborrel, geWcfpni' Del,
sprankel, getintel.
=
gespoel,
gepla5,
f.
= gist.
(deft,
— = oever, zoom, kust, strand.
j.
(fi e
Wettalf, —, —en = gestalte, vorm, gedaante, figuur; verschijning; diner Sat* eine
anbere O. gebcn = een ander aanzien, voorkomen geven; nacb O. ber Zinge = naar den
stand van zaken, zooals de zaken zich laten
aanzien.
nettarten, fcbtr. (b.) = vormen, fatsoeneeren,
inrichten, in elkaar zetten; firb 0. = een
vorm aannemen, zich vormen, worden, zich
ontwikkelen.
neftafflo = vormloos, zonder gedaante, misvormd.
— = vormloosheid, wanMettaillotiarcii,
staltigheid.
Wejtartunn, iv. —, —en = vorming, inrichting, samenstelling, voorkomen, uiterlijke gedaante ; O. ber Zinge = stand van zaken.
Wettian'fitaft,

Oeftiar're, 1.
1.
Weftwie, 1.

geftrig.

Weffatteinef, 1. —4 = gestamel, gestotter.
63eftatitple, = getrappel, gestamp.
geftiiit'bin, m i t Oen. ob. Ill f f.: eine(r) Mtge

g. fein = een leugen bekennen; g ..er Eiirber
moordenaar, die bekent.
bekentenis; ein
—fe
O. ablegen = bekentenis afleggen.
— = (tveibm.) gewei, takWeftan'tle, 1.
ken; (F8ergiv.) palen en planken.
—(e)4 = stank, reuk.
Ciieftanf',
Reftctt'tett, feOto. toestaan, toelaten,
dulden, veroorloven, permitteeren; g. Cite? =
is 't gepermitteerd?
— = vergunning, verlof, perWeftat'tung,
missie.
= struikgewas.
1.
geste, gebaar; eine grote
—, —n
We'fte,
O. = een breed gebaar.
Welted', zie Oeftecf.
geftC'O(e)n, unr. (b.) bekennen, belijden,
toegeven, erkennen; ba4 mut id g. ! = dat
moet ik zeggen! [stollen, in elkaar loopen;
geftanbene VitcD = dikke melk].
Oleftein', f. —(e)4, —e = gesteente, steenmassa; steenblok; edelsteen.
Weftelft',1. --(e)sf, — e = onderstel, voetstuk, voet,
onderstuk, stellage, rek, ezel (voor een bord).
geftetett, fcbtro. (b.) = vqrschaffen, leveren;
fief) (4. = opkomen (in dienst).
WefteCtuttg, in.= opkomst (onder de wapenen).
dienstplichtig.
piejtatung4Oftirlitig
= stikwerk.
63efte/crpe, I.
fie'ftent = gisteren; g. abenb, g. morgett =
gisteren avond, g. morgen; er ift nicbt bon g.
hij is niet van gisteren, hij is niet onnoozel.
gesternd, besterd, geridderd.
geftertit'
(Oeftirftel, 1. —4 = (fig.) gesteek, geprik, toespelingen, speldeprikken.
gettieleit gelaarsd, gesteveld; g. unb gefpornt
= gelaarsd en gespoord; ber geftlefelte Rater =
de gelaarsde kat.
neftielt = gesteeld.
—, —en = gesticulatie,
Oicilititlation i ,
gebaar, gebaretaal.
gejtifutie'ren, ict-o. (b.) = gesticuleeren, gebaren maken.
(Oeftirn', 1. —(e)t, —e = gesternte, ster
sterrebeeld, hemellichaam.
neftirul• gesternd, besternd.
= stofregen, (sneeuw)jacht
1.
gestremd, gestold.
gettolit'
j. —(e)t gesteun, gezucht, gekerm
=_ gestruikel.
4Meftot' er, 1.
Wcftitir i , 1. —(e)4, —e = eenige saamgebonden
stammen bij een vlot.
gestotter, gestamel.
Meilartcr, 1.
Oeftrattfklet, j. —4 = getrappel, stanipvoeten,
getrappel; (van kinderen in de wieg) gewoel.
WeitriinO, f. —(e)t, —e struikgewas, struiken, kreupell, Jut.
= gestreel, geaai.
(iiefkrentel, j.
geftredt' = gestrekt (bijv.: in geftrecrtem Trab,
(ato0, 2auf; geftreitter Z3infel).

433eftiinb'ni4, 1.

geftreift' ^ l_streept.
Weftreile, 1.
= getwist, gestrij(d).
neftrettg i = gestreng, strong.
(fi e
— (e)4 = (met een of ander) bestrooid
stuk weg; 't gestrooide, (gestrooide) laag.

geftrienett u:;) gebligeft = in de puntjes, klaar.
geftrig = van gisteren; am geftrigen Zage =

gisteren; unterm Oeftrigen
onder datum
van gisteren; jc br geebrta Oeftriga
Uw
geeerd saki en van gisteren.
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= gedraai, kolk, maalWeltrtfbel, f.
stroom.
—e = kreupelhout, struikOleftrii01',
gewas.
1. — = kolestof; mengsel van
kolestof en leem.
gestoelte, kerkI(e)4, .. re
WeitiWi(e), f.
stoelen: voetstuk.
= gestumper, onbeholpen
Weititin'Per, 1.
werk, gesukkel.
nettun'tlen, fcbtn. (b.) = uitstel verleenen.
lleften = geste, gebaar.
W1110, m.
—e = stoeterij.
f.
Oettiit'buck = stamboek (voor paarden).
stoeterij(park).
Weftiit'gartett, nt.
($)eftiit'Oenrift, m. = springhengst.
WeCtitientelfter, m. = stoeterij-inspecteur.
WeftIrlY, T. —(e% —e = verzoek, aanzoek,
rekest, verzoekschrift.
nefuctit' = gezocht, gevraagd, gewild, onnatuurlijk; biefer Virtifer ift ftart (febr) g. = er
is veel vraag naar dit artikel.
= geknoei, geklad, gemors.
Oiefit'bet, 1.
Wefititetne, T. gegons, gebrom, gezoem.
gefittub' (gefunber u. gefiinber) = gezond (in
ails bet.); bie nefunbe 2erttunft, ber gefunbe
Dienfcbenberftanb =--= het gezonde verstand; fo
p. lvie ber gifcb imWier = zoo gezond als
een visch.
Wcfitittamb, f. = gezondhei rlsbad, badplaats.
gezondheidsbron.
Wefuttb'bruitnett, tn.
gezond worden, hergetitulnit, fcbiro. (f.)
stellen.
gezondheid; bei
WefUnb*it, tn. —, —en
cuter 0, fein = in goede gezondheid verkeeren; auf (.! -= op uw gezondheid; eine
0. auOringen = een heildronk, toast uitbrengen, instellea.
gezondheids...
nefunbibeittici)
Welitutamit4aint, T. = gezondheidsbureau.
bewijs of attest van
Wefuttb'OeiOatteft, f.
gezondheid; gezondheidspas.
nefultbsOettgiatDer = gezondheidshalve.
:vat nt.;
OefitttlY4eiWite4re,
gezondheidsilleer;
to.; :rat, tn.; :react,
-bewijs; -politie; -raad; -regel (leefregel).
atO
= om
Wefunb'beit&iirtfirtten,
redenen van gezondheid.
=
gezondheidsOefitttbliciaptftaith,
toestand.
Welmtbs tataltung, tn. = genezing.
= gegisp, voortdurende afWeta'bef, f.
keuring, berisping.
beschot, lambrizeering.
f.
gespeel, gebeuzel.
Wetiin'bet, f.
gedans.
Wetan'Ae, f.
tastgevoel.
Wetaff, f. — (e)
Wetbfc'utatte, f. = Gethsemane.
Wctier', f. —(e) = gedierte, dieren.
aea gert = getijgerd, gevlekt.
f. —(e) = geklank, 't klinken, geluid.
Wetos fe, WetiVje, T. = geraas, spektakel,
lawaai; 't razen, 't woeden.
= gedraaf, 't draven.
Wetra'be, f.
getrappel, gestampvoet.
Wetrain'Oef, f.
—e = drank; ftarf0 0. =
Metriinf', f.
sterke drank.
= gekiets,
Oetraffcti(e), (Octriitifcb(c), f.
gewauwel.
netrau`nt fcbin. (b.) wagon, durven,
zich vermeten, zich verstouten; idj petraue
mir nit bineinaugebn, icb potraue mitt nit
binein = ik durf er niet in rte gaan).

Oletviid0OanO.

= 't drijven, 't aanzetten;
Wetrei'be, f.
beweging, drukte, gewoel, gedoe.
— = graan, koren, graanWetrei'be, f.
gewas.
:ban, nt.=
Oetrerbeilart, to.; zatt4fitOr,
graan soort; -uitvoer ; -bouw.
grond voor graanbouw;
Wetreic'beboben,
graanzolder.
Wetrei'bebrattb, tn. = brand, bederf in 't graan.
droogoven.
Wetrettebarre, to.
Oietrenniletufur, /D.; f.; :4anbet,
tn.; :Tanb, f. = graanilinvoer, -veld; -handel;
-grond (-land).
Wetrel'bentattget, nt. = gebrek aan graan,
graangebrek.
Wetrabentafb f. = korenmaat.
korenmolen.
Wetrerbemiilite,
= verbod van graaninWetrelbeftierre,
of -uitvoer.
Wetrelbetuage, to. = graan-, korenschaal.
Wetrelbe3off, m.= belasting ofrecht op 't graan.
netrett' = trouw, getrouw, nauwgezet, stipt.
pietreurfic = trouw, getrouw.
Metrielle, T. drijfwerk, raderwerk,
machinerie, veer, drijfveer; drukte, beweging,
gewoel, gedoe.
= gedeun, geneurie.
Wetr-Wier, T.
= getrippel, getrappel.
WetriO'pet, f.
getreuzel, gerommel,
Wetrij'bef, f.
gezanik.
getroost, gerust; welgemoed; Re=
getroft'
troften tutu = welgemoed.
getriiltett fief), fcbto. (b.) einer Cade = op
iets vertrouwen, met vertrouwen afwachten.
puin, puinhoopen, rube.
Wetriint'llter, T.
= Getto, jodewijk,
u. f.
Wert°,
afzondering.
= gedoe.
Wettl'e, T.
= tumult, drukte, geraas,
f.
gewoel, menigte, gedrang.
getiiVfett = gestippeld, gepunctilleerd.
= geoefend.
— geoefend-, bedrevenhoid.
WciiütVit,
—n, —n = Geus.
Oieuje,
Oetefettbuttb, m. = geuzeverbond.
Webat'ter, m. u. —u, —n peet, peetoom, vriencl, kameraad; (au) 0. ftebn = een
kind ten doop houden; 0. ftebn = (stud.) in
den lommerd staan.
Oebafterbrict, m. = schriftelijke uitnoodiging um peet to willen zijn.
—, —nen = peettante, peeWebati teriti,
temoei; vriendin.
Webatiterfeljaft, m —, —en = peetschap, alle
peten.
doopmaal.
Webat'terfrOntai0, nt.
peten.
Webat'teratute, q3t.
1. gebiert' = viervoudig; in vieren verdeeld;
vierkant; bet gebierte Sobein =
het vierde aspect (vgl. gefiinft).
II. tgebiert', f. —(e)L e vierkant, quadraat;
kozijn; ink 0. = in 't vierkant, in 't quadraat.
Webierflifut tn.; :meite, vierkante
voet; v. mijl.
= gevogelte.
Webii'nel, T.
f. —e = gewas, plant; teelt,
soort, groei, gestalte, uitwas; eign0 0. =
wijn van eigen aanplanting.
neivacirien = gegroeid, gewassen; sitter. Sacbe,
einem g. fein tegen lets of ism. opgewassen; voor iets berekend of de man zijn.
teelaarde, tuinaarde.
WettlartWerbe,
Welviirt)aul$, f. = broeikas, serre, plantehuis.

Metuart et.
= gewaggel, geschommel.
( 3eWad, f.
getudbit' = gekozen; uitgezoeht, keurig.

getnaOr' inerben (eine Sac)e, ook nog einer
Sacbe) = gewaar worden, waarnemen, zien,
bespeuren.
borg, zekerheid, borgtocht,
iv. —
Welt
grond, verzekering.
rielvaO'ren, icbir. (b.) (biain. nod) mit en.) =
gewaar worden ; waarnemen, bespeuren, zien.
nettlatpren, fcbtv. (h.) -,--- toestaan, inwilligen;
(cbut, Zorteit, Ku,auttft) geven, verleenen, verschaffen, opleveren, aanbieden;
instaan, borg blijven; tat ibn nur g. = laat
hem maar begaan; getniOrt! = toegestaan;
fiat!
gettiaOrleitten, fcbin. (b.) = borg blijven
voor, instaan voor, waarborgen, verzekeren,
vrij waren.
— = borg.
Wewiihr i feitter, m.
Wetudfirlciftung, in. = borgstelling.
Weinatir t fam, m. u. f. —(e)&, —e = bewaring,
toezicht, verzekerde bewaring; in O. nebmen
in bewaring nemen; in O. bringen = in zekerheid brengen; in engetn O. batten = streng
afgezonderd, gevangen houden.
Weitibr4 i ntann, m. = borg, waarborg, zegsman, iem. op wien men zich beroepen kan.
Weivairrung, in. —, —en = inwilliging enz.
vg I. getvlibren.
—, —en = macht, gezag, autoriOcluctit',
teit; geweld, dwang; hevigheid, kracht, geweld, macht; bie bilterticbe het vaderlijk
gezag; bie obrigfeitticbe O. = de macht der
overheid; gefetgebenbe, aunbenbe O. = wetgevende, uitvoerende macht; itb bin in feiner
= force maO. = in zijn macht; biibere
jeure; O. antvenben, gebraud,ien = geweld
ber 2eiben,
gebruiken; bie O. b0
jcbaftett = de kracht v. de wind, v. d. hartsmacht gaat
tochten; O. gebt nor atecbt
boven recht.
= machthebber,
Weinctit'batier, tn.
soeverein.
Weinaltlierr, zie Oeivaltbexrjcber.
Oictualtljerrfitaft, iv. = heerschappij, tirannie, dwingelandij.
Oicinattif)errfriier, m. = dwingeland, tiran.
gettiartig = geweldig, machtig, hevig, verschrikkelijk, erg; fidj g. irren = (ook:) zich
deerlijk vergissen.
stOctunit'marfd), m. = zeer geforceerdemarsch.
geivattlant = gewelddadig, geweldig, met
geweld.
Weivattjantreit, in. —, —en = gewelddadigheid, heftigheid.
= maatregel van geweld,
Weinaleftiritt,
gewelddadige wijze van doen.
03etnattlpruci), m. = machtspreuk.
daad van geweld.
Oduattlircieb,
Welvatt'tat, iv. = daad van geweld, gewelddadigheid; 5 u Oematttaten jcbreiten = tot gewelddadigheden overgaan.
= gewelddadig.
= gewelddadigheid, onMetuattlatigteit,
beschaamheid.
u. (poet) —e
Weivanb', f. —(e),
gewaad, kleed, kleeding; drapeering, behangsel.
— = kozijn.
j.
= lakenhal; eon concertWetuantiliauL
gebouw in Leipzig.
tn..=
schilder van draperieen.
Weinanb'utater,
Wetuanb s recijt, f., zie Tieftl)auf, t.

GietuanblOnelber,

goverbatig.

273

= manufacturier.
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gettianbt' = gewend, gekeerd; handig, behendig, viug.

= handigheid, enz.
Wetuctubt'beit, iv.
(iictuan'bunn, iv. —, —en = drapeering, bekleeding.

getuarlen, fcbiu. (1.) = [(mit Chen.) wachten,

afwachten]; (mit Mf.) etiv. au g. batten, etiv.
fit au g. = iets to wachten hebben, iets is te
verwachten.
getuarlio (mit fl en. u. Mt) verwachtend,
voorbereid op; icb bin Ohre Oefebte g. = ik
wacht uw bevelen; [beschikbaar, tot dienst
bereid].
getuarligen, fcbitt. (b.) = wachten, verwachten;
etin. au g. baben = jets te wachten hebben,
verdacht moeten zijn op iets.
gebabbel, gepraat, gewauwel.
eiv aftV, f.—
= wateren, golven.
Weinaffer, 1.
aciviiffert = gewaterd, gemoireerd (bon Bettg).
—= geweef, 't woven; weefsel
Wetuelle, 1.
(ook fig.).
Welvebetictunt, in. = weversboom.
getnedt s = levendig, opgewekt, viug.
Wetuctft'beit, iv. — = levendigheid enz.
Weinc0', j. —(e0, —e = geweer; [wapen];
(ineibin.) tanden en klauwen van roofdieren,
slagtanden.
63chniglfabrif, ty .; :feuer, T.; stammer, in.;
:fothen, m.; :probe, = geweerilfabriek;
-vuur; -kamer (wapenkamer); -kolf; -onderzoek.
rot.
WettintrePtinimitle,
Weincipliiitie, tn. = geweerrek.
f. —(e* —e = gewei, horens.
= geween, geschrei.
63ethet'ne, 1.
ReWellf = gegolfd, golvend.
= gekoeterwaal, gebrabbel.
f.
Wetuen'be, f. — = akkerbouw, akkermaat,
morgen; spoor van het hert in 't loaf; stel
(Ateiber, aniipfe); span (43ferbe).
Wetverlie, — = beroep, ambacht, handwork, bedrijf, nering, nijverheid; opdracht,
boodschap; [gewricht, scharnier, wervelj;
anbet unb O. = handel en bedrijf; ein O.
treiben = eon bedrijf uitoefenen.
6$etuer'beau4fie1tung, iv. = nijverheidstentoonstelling.
Wetuer'befreibeit, ix). = vrijheid van beroep,
van industrie.
Wetver i begerid)t,1.=rechtbank van koophandel.
Weinceberanuner, in. = kamer van arbeid.
= bedrijfsverordening.
Weiner i tscorbnung,
= patent.
Weliieribeitteitt,
Wettier g infitute, tn. = ambachts-, industrieschool.
Weiverliefteuer, hi. = bedrijfsbelasting, patent.
Wpcfner'betreibenber, m. = neringdoende,
handeldrijvende.
= ambachtsvereeniging,
(g etuer'bebercin,
vakvereeniging.
m. = nijverheid, industrie.
neinerifficiflig = nijver, industrieel.
Wetnertaunbc, =ambachtsleer, technologic.
aciverblirt) = van het beroep, volgens 't beroep, beroeps...
geivertvto = zonder beroep of bedrijf.
fl chi ertf relit , :fain = nijver, industrieel.
Wetueriffautteit, to. — = nijverheid.
neiverWarm= arm aan bedrijf, aan industrie.
nijverheidsWelverbi'mann, nt. (.Ieute)
man, industrieel, neringdoende.
Weiverb4'3incig, m. = tak van nijverheid,
van industrie.
getuerietiitig = nijver, industrieel.
18
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= industribele werkzaamheid.
nijver,
industrieel, neringgettierb s treibenb =
doend, ambachts...
Wethea, 1. —(e)d, —e = vakvereeniging,
corporatie, gilde; werk, arbeid; drijfwerk;
handwerk, ambacht.
Oeintefe, m. —n, —it = lid van een vakvereeniging (vooral van bouwers); mijnwerker;
bezitter van mijnaandeelen.
—, —en = werkliedeWeiverfle#aft,
vereeniging (van mijnwerkers, ook van
anderen), vakvereeniging.
Wely erM'Oerr, m. = hoofd van een werk,
van een industrieele instelling, chef.
= opzichter, adminiWettierO'berhialter,
strateur.
Weineaberein, tn. = vakvereeniging.
goed, erf, hoeve.
—
Wet-neje, f.
gewicht, zwaarte,
Wetutitt', f. —(e)d, —e
=
belangrijkheid, belang; bad 1pe5ififcbe
't soortelijk gewicht; nacb bent O. berfaufen=
auf env. tegen =
bij 't gewicht verkoopen;
gewicht aan iets hechten.
getnich'tig gewichtig, van belang, belangrijk.
Mettlich'tigieit, — = gewicht(igheid), belang(rijkheid).
= gebrek aan gewicht.
MettiirWabgattg,
korting op 't gewicht.
OietuirWab3ttg, m.
balanceerstok.
Mettlicbtllange, to.
MettlichtOleit, m. = gewichtsdeel.
Metuichrfteitt, nt. = gewicht.
geluieft' u. gettitegf = (gewiegd), handig,
ervaren, doorkneed.
Weinie4er, 1. —4 = gehinnik.
Netuie'rig = toestemmend, goedkeurend].
Weivirbe, —d = wild, wild gedierte.
getafte = genegen, gezind (ettn. 3u tun).
= gewemel, gewriemel,
Weivintlitet, f.
gewoel.
geklaag, gekerm, gezucht.
f. — = draad(einerScbraube);
vlechtwerk (van bloemen), krans ; doolhof (bon
Otingen); wat opgewonden is, klos, streng;
gedraai, gekronkel.
= schroefboor.
63eivitt'bebobrer,
1. —4 = hokkerige ruimte.
m. —(e)d, —e = winst, verdienste,
voordeel; prijs (einer 2otterie); abtverfen,
bringen = winst opleveren, rendeeren.
m. = aandeel in de winst,
winstaandeel, dividend.
( elvittit'anteitfrbeitt, m. = dividendbewijs.
getutittt'bringenb = winstgevend.
getvin'nen, ft. (b.) getvinne; getnann; getanne
(eine
u. getviinne; getvinne I geivonnen)
Scbtacbt, einen $roeie13, ein Sbier, elite Bette,
bier Gelb, atautn, Beit, einen fiir ficb) winnen;
(ben Sieg), einen Q3orteit) behalen; (bie eber=
bie (etvitbeit) verbanb, Bucter au4
krijgen; (91eicbtilmer, Oefit, re, Knfeben,
1entd. 3febe) verwerven; (ben tafen, bad lifer,
bad frefeGelb) bereiken; (05e1cEpttacf an ether
Sacbe) krijgen; ben Sfeg fiber einen g. = de
overwinning op iem. behalen; fcb fonnte ed
ik kon 't niet van mij
nicbt fiber micb g.
verkrijgen; Hai g. = lief krijgen; feine Oefcbei,
benbeit getvann ibm bie %eigung aller zijn
bescheidenheid deed hem aller genegenheid
verwerven; er bat getvonnened Spiel = hij
heeft gewonnen spel; tale gewonnen fo aerrono
nen = zoo gewonnen, zoo geronnen.
innemend.
getrin'nenb
Weivertilatigtelt,

Wetnittlter, m. —d, — = winner, ovetwinnaar; winnummer.
Wetuittitsfteber, 1. = winzucht, -koorts.
Wetuitittlifte, tv. = lijst van de prijzen.
netvittn'reirb = winstgevend, voordeelig.
tv. = winzucht.
getuttuffiirlitig = op winstbejag uit, tuk op
winst, winzuchtig.
Wetvittn': unb Zerittiftonto, f. = winst- en
verliesrekening.
Weivitenitng, tv. — = het verkrijgen (van
ertsen e. d.), fabricatie.
gejank, gekerm, gehuil.
Weinin'fet, f.
winst.
Metuittff, nt. —ed, —e
Wettitr'Oef, 1. —.4 = geroffel; (bon Q3i3geftt)
gekwinkeleer, gekweel.
66efoirr, 1. —(eA = geweef, weefsel.
netutrie = gewerkt, (van) garen.
= verwarring, gewar, verOefuir're,
warde menigte, gewoel.
gewis,
zeker,
vast; zeker, onhegettlifr
paald, onbestemd; sommige; icb bin twiner
Sacbe g. = ik ben zeker van mijn zaak;
flcb ettv. Q6etviffed befommen = jaarlijks een
vaste som, rente, krijgen; ein getviffer
ein getviffer Scbmibt = een zeker heer, een
zekere Schmidt.
= geweten, gemoed; ein
Mettliffett, f.
reined, Hied, tveited
= een zuiver (rein),
kwaad, ruim gew.; mit gutent
= met een
iem. op
goed gew.; einen aufd
fragen
zijn geweten of vragen; einem Ind
reben =
op iems. gemoed werken; einem OW. auf bad
binben = iem. iets op 't hart drukken;
ficb efn and ettu. macbett een gewetenszaak van iets maken; emu jute e6. ift ein
fanfted Otubefiffen = een goed geweten is een
zacht peluw.
geittillenitaft = nauwgezet, volgens (mijn,
zijn, enz.) geweten.
— = nauwgezetheid,
Wetniffettflaftinfeit,
goede trouw, stipte eerlijkheid.
netniflenW = gewetenloos.
— = gewetenloocheid,
Wetuiffentotinteit,
kwade trouw.
= angst van het geWeitilflen#angft,
weten.
:freiheit,
Welvirgen411biffe, V.; :frage,
gewetensliwroeging; -vraag; -vrijheid.
WeiviffenOffidjt, tv. = plicht v. h. geweten.
Weitilijett4rat, m. = biechtvader, geestelijk
raadsman.
:3tuatta,
WettliffettCrOe, tv.; :fa*,
nt.; :3ttletfel, nt. = gewetenslirust (gemoedsrust); -zaak; -dwang; -bezwaar.
geluifferntnfott = eenigszins, eenigermate,
om zoo to zeggen.
Weittifffteit, iv. — = zekerheid, gewisheid; pand.
zekerlijk].
inetuff(fic4
—s, —
Methifter,
onweer; storm; bad
0. bat (in bie saiibre) eingeicbtagen = het
onweer is . . ingeslagen; ed ift ein
fm
%Nur; = er komt een onw. opzetten.
Wetuitlergufb m. = onweersbui.
neivitlerijaft = onweerachtig, onweer(s) .. .
getuirtertt, fcbtv. (b.) = onweeren, razen, tieren.
(etvilterffuft, W.; marbt,
:regett, m. =--onweersIllucht, -nacht; -bui.
gefultlerfciOver = onweerszwanger, dreigend.
Weivitlertiogel, tn. = onweersvogel.
Welvitlerfooffe, tv. = onweerswolk.
gettlit'310 verstandig gemaakt, wijs geworden (burc0 ScOaben, burtf) erfabrung).
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Wierbe.

= gegolf, gevloei, gerol, geaacits = getand, puntig.
Oicluo'ge, f.
heen-en-weer-beweeg.
WeaiiiAe),
mijnwerkersgereedschap.
getno'gen = gewogen ; (toe)genegen, welgezind. ocactOttt' = getand, uitgetand.
Oietuo'genbeit, tu. — = genegenheid, toe- Oie3iint s , 1.
= getwist, gekijf, geharrewar.
genegenheid, welgezindheid, goedheid.
Oie340'4'e1, f.
= gespartel.

inetuoinen,
(f.) mit Wen. ob. 9.lff. =
gewennen, gewoon worden].
neiviiffnett, fcbtn. (b.) gewennen, wennen,
gewoon maken; iirij a. = (zich) gewennen;
einen, 1c an eine Sac*, an eine $erfon g. =
iem., zich aan lets o f iem.(ge)wennen, ictj bin
e& ob. baran nicbt getuiibnt = ik ben 't niet
gewoon (aucb mit (den.).
tn. —, —en = gewoonte, gebruik,
Oieluobn
gewone manier, sleur; ift elite atneite
latur = gewoonte is een tweeds natuur.
geluoljn'heitnalber = om de gewoonte, omdat
't de gewoonte is.
geluobn'tielt4ntiltiig = naar of uit gewoonte,
gewoonte...
= sleurmensch.
Welvoim'Olt4ntenfcb,
03e1nOtt'beit4reclit, f. = gewoonterecht.
OielttoOtt"beitaier, 1.: ber Ttenfct ift eitt =
de mensch is een sleurdier.
OielvOn'ticit4fiinbe, tn. = hebbelijkheid, gewoontezonde.
= gewoon, alledaagsch, gebruikelijk, middelmatig; meestal; gewoonlijk;
g. = als naar gewoonte.
iv. — = alledaagschheid, gewoonheid, middelmatigheid, onbeduidendheid.
getootjnt' = gewoon, gewend [mit Wend; g.
rein, g. inerben = gewoon zijn, worden (idj bin
fold] einen farm nicbt g.); Sur getuobnten
Stunbe = op 't gewone uur; jung g., aft
getan = jong gewend, oud gedaan.
neluxtbn'terntatlen = volgens gewoonte, zooals
ewoonlijk.
eluiibltung, Iv. — = gewenning, aanwensel,
hebbelijkheid.
Wett/iiifeboacit, m. = boog, ronding van een
gewelf.
f. —4, — = gewelf; magazijn, winkel.
Oielualliepfeiler,
= gewelfpilaar, schoor.
wettiorbeftetn, In. = sluitsteen.
Oielviil'beitii0, Iv. = schoormuur.
f. —(e)4 = wolk, wolken.
= gewolkt, bewolkt.
(6 du
f. —(e)& gewoel, gedrang, menigte,
drukte.
gelvun'ben= gewonden, kronkelend, kronkelig.
Weluilege, --4 = slachting, doodslag, moord;
gebraak.
—e = wormen, kruipend
1.
gedierte, gewormte, worm.
—e
kruiderij, specerij.
1.
gelviiq'artig = geurig, kruidig.
(etoiir^'briihe, tn. = gekruide saus.
Oieluiir3'gurfe, to. = augurkje, pickle.
= geurig, kruidig.
eiviirOaft,
einiirOanbet, tn. = specerijehandel, -winkel, kruidenierswinkel.
Welttiin'OCtubler, :tamer, m. = specerijekoopman, kruidenier.
getutir'alg = geurig, kruidig, hartig.
Wetuiir3 i laben, m. = kruiderijewinkel, specerijewinkel, kruidenierswinkel.
^Seiuiir^'netfe, in. = kruidnagel.
Weluitralttlatme, In. = specerijplant.
gelviirA'reici) = sterk gekruid, zeer geurig.
= specerijen, kruiderijen.
Weloiiraluaren,
nt. = kruidewijn.

= gebeicWtet.

Owl*, 1.
gelag, gezuip.
Oitleit', to.
eb en vloed.

Oieaer're, f.
(easier, f.
Oicaettcf,

goed, zaak].

= gedrink, drinkpartij, drink— en = getij; bie Wegiten =
—e = tent.

= getrek, heen-en-weer-getrek.
= geschreeuw, weegeklaag.
= gereedschap; [linnengoed;

= gedierte, insekten.
Weiiefer, f.
geatenten (f1r4), fMn. (ti.) = passen, betamen,

voegen, toekomen ;
geMenit bir nicbt au ..=
het past u niet to . .; inie
ficb gesiemt =
zooals 't past, betaamt.
geatelnettb = betamelijk, passend, voegzaam.
We3le ' re, = aanstellerij, gemaaktheid,
preutschheid, affectatie.
ge3iert' = aanstellerig, preutsch, gemaakt,
geaffecteerd.
zie Weaiere.
Oie5iert'#eit,
= getimmer, timmerij,
Oicainenter, f.
timmerwerk.
= gesis, geblaas; gejouw.
Ole3rfefie, 1.
= gefluister.
Oleefitei, f.
= gesidder, getril, gebeef.
Oic3itler, f.
(e)& = gebroed, teelt, ras.
03eailcOt',
= takken, takwerk; gewei.
Weatuel'ne, 1.
Weguit'frOer, f.
= getjilp, gekweel.
(0. 63.: bon O.
= bon Wotte& Onaben: bij
de gratie Gods.
Outgelnicbt.
watt).
Wbafel', zie eafet.
Oibet'to, zie IZetto.
m. —n, —n = Ghibellijn.
— Giaur, ongeloovige.
Oilcan', tn.
hebberig,
zie ook gieprig.
gib'bertg =
= gibbon (een apesoort).
m.
I. (Mitt, tn. —, —en = gang (naar den oven
in een metaalgieterij).
II. 6$14t, tn. — = jicht, rumatiek.
Wicift'attfatf, tn. = jichtaanval.
gictit'artig = jichtachtig, rumatisch.
jichtig, rumatisch, aan jicht
efitt i briittig
lijdend, [verlamd door een beroerte].
Wiebts fieber, f. = jichtkoorts.
Oilcftt'flufb m. = jichtzinking.
= jichtig.
1c4anoten, m. = jichtknobbel.
girbaratti = lijdend aan de jicht.
031(Or 11ft:bitter& m . ; : ftoft, tn. = jicht pijn ; -stof.
Oilefelbatin, zie Oodefbahn.
nocla 033an = ze is
Oitc14: fie tbelf3 Weber
nog dommer dan een gaps.
gg td'f en, fcbin. (ti.) = schreeuwen; stooten.
— = sluit-, tuitgevel, bovenle'bel, tn.
driehoek van den voorgevel.
Wie'belbacb, en. = geveldak.
Wie'belfeniter, 1. = dakvenster.
le'belfkirtnig = gevelvormig.
leteffattutter, to. = bovenkamer, dakkamer.
Oile'beIntauer, tn. = gevelmuur.
Oiie'belfelte, tn. = voorzijde, voorgevel, facade.
= gevelspits.
Wie'belfintie,
— = opbrengst, belasting.
Wie'bigreit,
zie Oiger I.
(auf ben $fennig) = op den penning.
M1ev, Wler'be, — = begeerigheid, gretigheid, hebzucht, vraatzucht, gulzigheid.
18'
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Tcbto. (b.) = begeerig zijn, hunkeren,
haken].
= begeerig, gretig, gulzig, vraatzuchtig.
zie i er.
Wierigfeit,
= gierpont.
(WerstIonte,
Wierfrb, m. —ea, —e = zevenblad.
stortbeek, bergbeek.
(We-41mM, tn.
stortbad.
ft. (b.) ( g iete; g ot; g Oile; giete! ge
-gofen)=it,schkoren;gi3t=
't giet, 't stortregent; genoffenea gifett = gegoten ijzer.
— = (ijzer-, koper)gieter.
(We-4er, in.
gieterij.
63-iefgrei`, no. —, — en
WieVform, tn. = gietvorm.
Wiefelflitte, to. = gieterij.
(Wefl'famte, tn. = gieter, sproeier.
f. —(e)a, —e = gif, vergif(t), venijn;
unb (Salle Neien gif en gal braken, vuur
en vlam spuwen; barauf fain* bu eb.nebmen
dat staat als een paal boven water.
Wift'baunt, m. = giftappelboom.
(Mift'berfor, m. = giftbeker.
; :biffett, m.= vergiftige bes,
Wifi'llbeere,
vergiftigd aas, hapje.
(Wit'effig, tn. = azijn tegen vergift.
gifrgefMtviingert = met gif bezwangerd,
vergiftigd.
(Wit'gettiiiM6, f. = vergiftige plant.
(Witliauck m. = vergiftigende adem.
girtig = vergiftig, giftig; nijdig; eine giftige
Bunne = een venijnige, giftige tong.
vergiftigheid; giftigheid,
Wiftigieft, iv. —
nijdigheid.
(Wit'fraut, T. = vergiftig kruid.
453-iftsfultbe, =le4re, tn. = vergifteleer.
WiftlitifMer, in. = giftmenger.
= tegengif(t).
IS,ift'ntittel,
(iiift'4flan3e, iv. = giftplant.
vergiftigde pil, pil tegen vergift.
Cilifilnite,
Wift'Puther, = poeder tegen vergift.
= vergiftige slang.
Wiftifittange,
nift'fOttlig = giftig, nijdig, scherp.
= gift fl drank; -tand.
(WWII trant, tn.; :1411n,
(Slig (spr.: dzjigk), T. —a., --a = gig: rijtuigje
voor 1 paard, lichte roeiboot.
(gigant, m. —en, —en = gigant, reus.
afgattlife0 = gigantisch, reusachtig.
—(e) = fat, modepop.
Igiigerl,
gilde, vakvereeniging,
—n
Oil'be,
corporatie.
= gildemeester; overman.
Wil'benteifter,
m. —a, --a = gilka (een likeur).
—, — en = gilling.
Willing,
fiiiin'ttel, in. --a, — = goudvink, bloedvink;
onnoozele bloed, sul.
Witt (spr. : dzjin), in. — = gin (Eng. jenever).
Win'gati(g), m. = guingan, een snort
linnen-katoen, ook: Wing'bant.
= heidebrem.
Olin% m. —ea; (WIt'fte-r, m.
= civetkat.
Min'fierfatle,
131iPlet, tn. —a, — = top, kruin; toppunt,
hoogtepunt; (f fib b.) hal ve maanbroodje, hoorntje.
niptf(e)lig = met toppen, getopt.
fcbtn. (b.) = (fig.) het hoogtepunt,
toppunt bereiken, culmineeren.
(614rfelOunft, tn. = toppunt.
gips, pleister.
05106, m. —ea, --e
03-11W II abbrud, m.; : anivurf, m.; :arbeit tn.;
:artiefter, nt. = gips- sot pleisterllafdruk;
-laag (-bedekking); -werk; -werker.
0041 artig = gipsachtig.
t5310Vbilb, I. = gips- of pleisterbeeld.
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Wi061brei, n-t.;
tn.; :bruM,
=
gipsllbrij; -werker; -groeve.
= pleisterlaag, -bedekking;
63-106'berie,
gestukadoord plafond.
I. (Al/rfen, fcbin. (b.) = in pleister werken.
II. givfen
van pleister, van gips, gipsen.
= gipswerker.
(W)rfer, m. —a,
(40krIlerbe, tn.; 444, T.; :figur,
; :form,
tv.;
= gipsllaarde; -vat; -figuur;
-vorm; -groeve.
gi061mItig = gipshoudend.
= gips-, pleisterkalk.
(33i06'falf,
4W06'inarntar, tn. = nagemaakt marmer.
03 .04'111tte#I, f.; :1ttergel, in. = gipsHpoeder;
- merge'.
63106'ntiirtel, nt. = stuc.
03-104'1Iiniib1e, tn.;
nt.; :ofett, m. =
gipsilmolen, - werker; - oven.
4W06'1Ifattb, nt.; tn.; :iibermig, tn.;
:berbanb, m. = gips zand: -steep ; -bedekking (-laag); -verband.
= pleister,
muur,
WOW II itiattb, tn.; :Ware,
-waren.
guipure.
—n
(WPii`re,
Wiraffe(spr.: gki .. of zji ..),
—n = giraffe.
Wiran'bel, (Wranbole (spr.: zji .
tn. –,
—n = girandole, vuurzon.
(spr.: zji ..), m. — en, —en =endossant.
(Wrat' (spr.: zji ..), m. —en —en geendosseerde.
(Wend, zie Oierge I.
al-Eleven (spr.: zji..), fcbtu. (0.)=endosseeren.
—n = guirlande.
Wirlattbe,
—e = geelvink.
Went m.
— (b), —a u. Oiri= giro,
(biro (spr.: zji ..),
endossement.
eitrolibani, iv.; :(onto,
= giro llbank;
-rekening.
Wiroitbiff (spr.: zji..), m. — en, —en = Girondist, Girondijn.
(lj.) = kirren.
((Wren,
Gis, 1.
= gis, g-kruis.
gi'frfon, fcbtn. (lj.) = schuimen, werken, opschuimen, opbruisen.
Wifcbt, in. —es, —e = schuim.
Off en, fcbt-D. (ti.) = (zeem.) gissen.
Wirfung, to. —, —en = gissing.
Witar're,
—n = gitaar.
eiiit'ter, f.
= hek, traliewerk, tralies.
gifterartig = tralieachtig, als tralies nitziend, als een hek.
tn. = traliebrug.
Wits terfenfter,
tralievenster.
gitlerfilrutig = tralievormig, hekvormig.
WitlerfrOrauf, m. = kast met tralies.
Wit'terftab, m., :flange,
= tralie.
Wit'tertor, 1., =tar, tv. = traliehek, getraliede deur.
Wit'terIverf, = traliewerk, hekwerk.
Wits termtun, m. = hek.
I. = Oulben: gulden (gld.).
O3fac6' II *TitbfMul) (spr.: ..see..), m.; :Veber,
f. = glace handschoen; gl. leer.
glacial' :c., zie gtabiat 2c.
ntacte'ren (spr.: . .sie. .), fcbtv. (b.) = glaceeren.
(spr.: ..sie), f.
— = glacis, borstwering.
(Wabialor, m.
..to'ren = gladiator, zwaardvechter.
—n = klier, amandel.
Wlatt'bel, tv.
Wlatt3, in.
= glans, luister: schittering,
Tracht, praal.
Wianaliiirfte,
= glans-, glimborstel.

game**.

277

fcttv. (u.)
glanzen, schitteren,
blinken, glimmen;
ift nicfit aaet Wofb, trout
gfiin5t='t is niet alles goud, wat (er) blinkt.
= glansverf; vernis.
WitutVartse,
O3tait3ifirtti4, nt. = glimmende vernis, glimmende lak.
O3tatt3'neber, tn. = polijster, glanzer.
Wiait3'gotb, 1. = klatergoud.
33fattOintituter, nt. = polijsthamer.
= geglansd katoen, sits,
Otatmlatturt,
satinet.
= glimkool, anthraciet.
Wia-tt3lo#10,
63tartas teber, f. = gevernist leder.
= gewast linnen.
OliattVeinivattb,
attOo4 = glansloos, dof; onbekend, nederig.
laitOUnft, nt. = glanspunt.
fam'reht = glansrijk, schitterend.
WaitOaffet, m. = geglansd taf.
WianVag, nt. = gloriedag, glorierijke dag.
alfctna'boil = glansvol, glansrijk, schitterend.
WiattOvicOfe, to. glimwas, glansschoensmeer.
63110, I. -et, (taf er = glas (stof en voorwerp),
5tuei Ofat tier = twee glazen bier; 5u tief
int 0. feben, gucfen = te diep in 't glaasje
kijken ; unter eh. nnb RiOnten = geencadreerd,
in orde; (zeem.:) 4341., 1. -et, - en = glas
(half uur).
011(0'401CiM = glasachtig.
= glaswerk, werk in glas.
(61114'arbeit,
gict4'artin = glasachtig.
=
glazen
oog, kunstoog; glazig
Wfa4'auge,
oog; glasoog (eine& $ferbet).
OitcWiinnig = glasoogig, met glasoogen.
= glanspeer, ijspeer.
OitaiS'birne,
m. = glasilblaas(je);
6$1110/0 Waft, Ia.;
-blazer.
= glazen dak; gl.
efaCibarf), 1.; :bead,
deksel.
Ma'fer, m. -t, - = glazemaker.
glazemakersbaas.
(33Cajerntei)ter, m.
Wiiiiferfiatto, m. = klank, klinken of geluid
van glazen.
olitlern = glazen; gflifernet Kuge = glazig
or' glazen oog.
WIO'llfabett, m. ; =fawn, tn. = glasildraad;
-fabriek.
= venster met ruiten;
Mia ,Sifenfter,
raampje; ruit (van een kast).
= glasschuim, -zout, -gal.
Oita4 s gefiiinfe, f. = glazen stolp.
Wia4'flefitirr, = glaswerk.
= glazen klok, stolp.
WitOi giotte,
gia4Pgriin = glasgroen.
(MaiY0au4, f. = glazen buis, kast, kooi, serre.
= glasblazerij.
(01a41)iitte,
gots* = glasachtig.
= verglazen, vernissen.
gtafie'rett, Wt.
talig = glasachtig, glazen.
glazen
kast, loos, vitrine.
Ict4laftett, m.
=-- morel.
WIct4'firfrOe,
Otanottien, tn. = glazen kolf.
(4144'forb, nt. = glazen mand, glazemand.
6310160er, m.= glasachtiglichaam (1m huge).
= glaswinkel, -kraam, -handel.
011anrant,
glazen bol.
Oitaillugel, tn.
= glazen lens.
Oladlinfe,
m. = glasschilder.
031a4'ofeit, in. = glasoven, smeltoven.
MitO'Perte, to. = glazen, valsche parel, kraal.
glazen plaat.
(4110'4latte,
glazen buis.
WitW g riifIre,
OftWanb, tn. zand voor de glasbereiding;
glaspoeder.
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fillaWfrftntal3, f. = zeekraal.
Wia41(trant, nt. = glazen kast, kast voor
glaswerk.
= glans.
Waft' m.
= glazen tafel, glazen plaat.
(4144'tafel,
631441rdite, tn. = glasoventraan.
= glazen deur.
(41tWtiir,
63140'tieget, en. = smeltkroes.
433fa'trotifett, m. = droppel glas, glasoventraan.
6$144'iiber3tg, nt. = verglaassel, glazuur.
Waite, tn. -, -en = glazuur, verglaassel,
email.
($31coYtuattb, in. = glazen wand.
Mitv$Ivaren, V., :Wert, f.--=glaswaren,-werk.
Wia#'30tinber, m.= glazen cylinder, gl. buis.
gloat (gtatter u. glatter) glad, effen, kaal, onbehaard, glimmend ; vleiend, overredend; ronduit,
rondweg, volkomen, totaal ; eine gfatte Bunge=-een gladde tong; gratte Sorte = mooie,lieve
woorden; g, anfiegen = nauw, precies aan
('t lijf) sluiten: g. abfcVagen= gladweg,rondweg afslaan; bie Oiefcbicbte ift nab g. abgefaufett = nog al vrij goed afgeloopen; aaet
gOt 101 g. bon her kninb, bon Vinben = alles
gaat hem glad af.
(331att' b ein, f. = likbeen, polijstbeen.
= gladheid, glibberigheid.
(Wale,
= ijzel; einen auft
filOren =
$3tatt'elL
iem. er in laten loopen.
glatreifen, fAtb. (b.) = ijzelen.
f. = polijststaal, bruineerstaal.
giiititert, = glad waken, glad strijken, uit de vouwen doen; polijsten; jut) =
glad worden, zich ontrimpelen.
= polijster, broineerder ;
Oltitifter, m. t,
polijststok, -staal enz. of bruineerstok enz.
= zoetvijl.
Wfattsfeite,
gladheid.
61tattVit,
f. = likhout, bruineerhout.
- = gladheid,
Otatitigreit,
fatt i ranbill = met gladden rand.
= polijster, gladslijper.
fatt'fittelfer,
Waal ftatif, in.; :fteitt, m. = polijst-, brut-neer staal ; -steen.
O3tiitnual3e, hi. = polijst-, glansrol.
glattluen = gladweg, ronduit.
vleterig, huichelachtig, met
nfatt'Aiittgin
(zijn, haar) gladde tong; babbelachtig.
- = vleierij, flikflooierij,
WiatrOittaigfeit,
mooie praatjes.
-n = kaal hoofd, kale kruin.
63Car3e, in.
qtat'3in = kaalhoofdig.
= kaalkop.
(g latOoPf,
Mau (nbrb.) = hel, helder, scherp.
m. -nt = geloof, godsdienst, vast
vertrouwen; ber 0. an (efbenfter = het geloof aan spoken; einem ericf)te Ofauben f*nfert
ob. beimeffen = geloof schenken of hechten
aan; auf Zrett unD Ofauben= op goed geloof;
feinen Otauben Ineatiefn = van geloof veranderen; feitten Cauben berfeugnen zijn geloof verzaken; feinent Ofaubett entiagen, born
fMauben abfaaen = afvallig worden; 5tt Wet=
dent Ofauben befennen Cie fb ? = welk geloof
belijdt U?
niatetten, 1c41ro. (1.) = gelooven, meenen,
denken; fdj gfaube et bir = ik geloof je, ik
geloof het; bat ibia idj g. dat zou ik
meenen; idj gfaube et 51t toiffen = ik meen
het te weten; an 65eDlettfter g. = aan spoken
gelooven; icf &tale einein, feinen Z9ortett
ik geloof iem., zijn woorden; er afaubt ficf)
hij houdt slob voor...
eine tuicOtige $erfon
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Wiatt'bett4 II abfatt, m.; :iinberung, = afval van het geloof; verandering van geloof.
Wtoulte-t0 armee, to.; ,artifet, nt.; :befennt:
TO, f. = geloofsIlleger; -artikel; -belijdenis.
Wiaultett&ifer, m. = geloofsijver.
vast in 't geloof.
aus tiettOeft
1aullet0 11 franc, tn. ; =freibeit, m.; =gettoffe,
geloofs kwestie (-zaak); -vrijheid; -genoot.
631ateben4 II neriitt, f.; =grunb, m.;
m.; :fantl)f, in. = geloofslIrechtbank (inquizitie); -grond (of -beginsel); -held; -strijd
(godsdienststrijd).
= godsdienstoorlog.
O1au'bett4frieg,
O1aulten4 ll tebre, W.; =Parte, to. ; :puttft,
= geloofsIlleer, -partij; -artikel (-punt).
Wfau'ben41 mei, ; :fa*, tn. ; :trbiukir:
nter, 01.=geloofsilregel, -kwestie (of -zaak),
-dweper.
Wfaullenatrelt, m. = godsdiensttwist; godsdienstig dispuut.
1331au'bett411ftretter, tn. ; : treue,
; :ber:
nt. = geloofsil verdediger ;
befferung] ;
-trouw; -hervorming; -martelaar.
Winteti cii41131ualta, tn.; :Mut% m. = geloofslldwang; -twist.
glauberzout, zwavelzuur
Otau'berfal3, f.
natron.
geloofwaardig, geloofelijk.
lautqaft
— = geloofwaardighei€l.
1 aublAftigteit,
gliiu'big = gelooNig, vroom.
—
= schuldeischer, crent.
diteur.
glantalrb = te gelooven, geloofelijk.
geloofelijkheid, ver—
Wtaublittreit,
trouwbaaiheid.
tautriviirbig = geloofwaardig; betrouwbaar.
taubluiirbigtett, in.= geloofwaardigheid enz.
toned'
glaciaal (tot de ijsstreek of 't ijstijdperk behoorend).
Mitmiatiperiobe, tv. = ijsperiode.
Oufben: gulden (gld.).
OM. Olbn.
glad) = gelijk, effen, zelfde; dadelijk, onmiddellijk; al, ofschoon; ein sfeicber Ueg = een
gelijke, effen weg; etto. fns gfeicbe bringen
in orde, in 't gelijk brengen; bon &item
Titer = van gelijken, denzelfden leeftijd;
er ift inner ber Ofeicbe hij is altijd dezelfde ;
gteicber Beit = terzelfder tijd; einem g.
fein = aan iem. gelijk zijn; gf. unb tibnficb=
gelijk en gelijkvormig; bai ift, girt mir = dat
is mij 'tzelfde, onverschillig; ba.?, fiebt ibm
dat is iets van hem, zoo iets kan men van
hem verwachten; ein Ofeicbe& = 'tzelfde;
lateicb0 mit 05)teicbem bergeften = met gelijke
munt betalen; fie flub g. aft = even oud; g.
anfang& = dadelijk bij 't begin; 9,31ifcb g. bon
ber Rub = melk, zoo van de koe; fcf femme
g. = ik kom dadelijk, meteen; ift er g. nicbt
reicb, fo ift er bod) grottnittig = is hij ook al
niet rijk... (fiebe Gruber, bfeiben, gel etfen unb tvefter bie Bufammenfetungen!).
gleiellatterig = van gelijken leeftijd.
gteidr artnig ; :artig = gelijklIarmig;•soortig.
= gelijksoortigheid.
Wieldrartigreit,
gletdrbebetttenb = van 'tzelfde belang, gelijkbeteekenend, zin N erwant, synoniem.
fein =
gleicfbered)tigt. = gelijkgerechtigd;
hetzelfde recht hebben.
WicidYbered)tinung, Iv. = rechtsgelijkheid.
vqt. bleiben.
gletiffbleiben
ISIlerbc, = evening; [gelijkheid, gewicht];
OW. in bie OH. bringen = in orde brengen.
glc t'djen, ft. (4 . ) (id) fltddi e ; Mid); gticte;

g

gleidiftelten.

gfetcbe! gegficben) = gelijken, slachten; einem
an (Dat.) g. = iem. gelijken in; fein et.att&
gleid)t einem $afafte = gelijkt op een paleis;
[Rt., fcbtv. = gelijk maken]; zie ei.
= evenaar, evennachtslijn,
4Mteir tter, m.
equator; lijn, streep; pletter.
gletIter neftaft, :inafmt, =tueife = evenzoo,
eveneens, gelijkerwijze, op dezelfde wijze.
gleidffait4 = evenzoo, eveneens, op dezelfde
wijze, insgelijks, ook.
gletriffarbig = gelijkkleurig, van dezelfde
kleur.
letqf arntig = van gelijken vorm, gelijkvormigi eenvormig, eentonig; conform.
— = gelijkvormigheid,
WeittlOrntigfeit,
eentonigheid.
gleitt'gefinnt = gelijk gezind.
glettftsgeftintntt = gelijkgestemd, gelijkstemgelijkgezind, eensgezind, medegevoelend,
gelijkdenkend, zich gelijk blijvend.
= evenwicht, balans; im
CiitelOgetuir4t,
O. rein = in evenwicht zijn; einem ba4
batten = tegen iem. opwegen; ficb ba&
batten = elkaar in balans houden.
OiteittrgeluirW 11 Inge, to.; :TOre, iv.; :Ounft,
evenwichtslItoestand; -leer (statica);
m.
-punt (zwaartepunt).
gleicWgrabig = met gelijke graden; gfelcbgrabige eercirten = platte zeekaarten.
= [van gelijke waarde of beteekenis]; onverschillig, onbeduidend; verstrooid; ift mir g. = 't is mij om 't even,
'tzelfde, onverschillig; g. gegen einen
onverschillig voor of tegen iem.
= onverschilligheid,
Wieirirgiittigreit,
gebrek aan belangstelling.
Mteldr4eit, to. —, —en = gelijkheid, identiteit.
C3telcOlyit43eiMett, f. = gelijkteeken.
Wleirtrflang, m. = gelijkluidendheid, accoord,
eenheid van toon.
gieWrontuten, ft. (f.) einem = iem. evenaren,
gelijkstaan met (an alibigretten = in bekwaamheden).
fetelytaufenb = gelijkloopend, evenwijdig.
leidflaut, m. = gelijkluidendheid.
gleiqtautenb = gelijk-, eensluidend, conform.
gletotfutaMett, lap). (b.) = gelijk, effen maker',
nivelleeren; bet lrbe, bem grbbobea g. =
met den grond gelijkmaken.
OteictfutactO er, in. —; :ung, to. —,
—en = gelijk maker (nivelleerder); -making
(nivelleering).
evenmaat, verhouding,
teirtyntafb f.
evenredigheid, symmetrie.
= gelijk-, even-, regelmatig.
teirtYntlifttgfett, to. = gelijkmatigheid enz.
evenaar, equator.
Wieidruteffer, m.
leictintut, m. = kalmte, bedaardheid, koelbloedigheid, kalme moed.
= gelijkmoedig, kalm, bedaard,
koelbloedig.
= Ofeicbinut.
Wieldrntiittgleit,
ateidynatntg = gelijknamig.
— = gelijknamigheid.
OtelcOltantIgtett,
—fe = [beeld, evenbeeld];
4331eirifttW, f.
gelijkenis, parabel; figuur; zie binf en.
= parabel, allegorie.
MteicOlti4rebe,
als 't ware, om zoo te zeggen;
gteirblant
alsof het waar was.
g. at& Mare a tvabr
gelijkilbeenig;
atetrOf ilfchentlig; jcitia
-zijdig.
fl 1 e tfy ft e e tt , fcbro. (b.) einen einem anbern =
iem. met een ander gelijkstellen.
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= ledematen.
65lieblitafgn,
WieirlYfteitunq, tn. = gelijkstelling.
gieirtrftintntin = gelijkstemmig, overeen- 63tielYtnaffer, T. = leewater.
atieblueife = in of bij gelederen.
stemmend, gelijkgestemd, eenstemmig.
- = eenstemmigheid, glitnInett, ft. (>.) (icb glimme ; gromm u. gtimmte ;
03teirbiltimmigteit,

overeenstemming.
Wielcbltimutung, tn.= gelij ke stemming,unison.
fileirt)Ittn, unr. (b.) 0 einem = iem. evenaren,
wedijveren met iem.
eicit criung, tn. -, -en = vergelijking;
= vierkantsvergelijking.
quabratifcbe
= onverschillig, 't komt er niet
op aan, 't doet er niet toe, om 't even.
gleirlyttlett = even ver (van elkaar verwijderd).
ateilVitiertig = gelijkwaardig.
afeWinte = evenals of, evenals.
= gelijkhoekig.
= evenwel, toch, niettemin,
nochtans.
gleidy3eitig = gelij ktij dig, gelijk ; tegelijkertijd.
Wietrificitigiett, tv. - = gelijktijdigheid.
(43tet4, zie Oetetie.
-e = parallelogram.
Mei4'ecf, 1.
= parallelopipedum.
(Wald, m.
Wielfen, 431. = evenwijdige linen.
- = gluiper, huichelaar,
631el4'ner, m.
veinzaard, dubbelhartig mensch.
- = gluiperij, veinzerij.
631e14nerei',
gieWnerifit = gluiperig, geveinsd.
flierten, Wt). u. ft. (b.) (gteif3e, glib u. gteif3te;
gliffe u. greif3te; gteif3e! gegtelf3t u. gegtiffen) =
glanzen, schijnen, schitteren, verblinden.
gleV-ftent = gluiperig, gluipend, geveinsd;
schoonsehijnend.
= glijbaan, sullebaan.
631eit'babn,
glerten, ft. (1. u. b.) (gtette ; gtitt; glitte; gtette !
geglitten) = glijden, glippen, glissen, glibberen.
631eifflug, nt. = vol plane, zweefval.
631eit'iMtittett, tu. = prikslee.
- = gletscher, ijsberg.
631e0dier, nt.
Wierfdyrntiitge, tn. = gletschermolen.
[gliWrig = glibberig].
Oita, f. -(eA, - er = lid, lichaamsdeel,
geleding; schakel, schalm; gelid; medelid,
lid; term (van een evenredigheid); fabrt
ibm in We @Heber = hij ontstelt hevig, de
sehrik slaat hem in zijn leden; bie Stranfbeit
ftedte *It fcbon range in ben Otiebern = zat
hem al lang onder zijn leden; a liegt mir in
alien Otiebern = al mien leden doen me zeer;
ik heb 't erg beet; in lleitj unb Otieb = in
rij en gelid.
Ofie'berbau, nt. = bouw, samenstel van de
leden; zinbouw, constructie.
Otie'berfiitter, lt. = geleedpootigen.
= jicht in de gewrichten.
Olie'bergirtit,
OW/min = geleed, met geledingen.
= schakelketting.
Witeiberfette,
= gewrichtsziekte.
Wite'berfranibeit,
lam
in de leden, in de geglie'berfaim =
wrichten, verlamd.
= verlamming.
Olieberiiiimung,
0311e'berntaith, m. = ledepop, marionnet.
glie'bern, fcbtv. (b.) = van leden, schakels
voorzien ; aaneenschakelen, indeelen, schikken.
Mie'berPuppe, tn. = ledepop, marionnet.
m. = vliegende
eiitieberrelfgen, T.,
jicht, pijn in de leden.
Wtiebertiere, $t. = gelede dieren.
433nel:wrung, tn. -, -en = verbinding, aaneenschakeltng.
glieberiveife schakelsgewijze, in geledingen ;
in gelederen.
kramptrekkingen.
Wite'berattacn, 1.

gli3mme u. gtimmte; gtimme! gegtontmen u.
gegtimmt) = glimmen, smeulen.
= glimmer, mika; zwak
m.
schijnsel.
Ihn'inerartig = glimmerachtig, mikaachtig.
= glimmeraarde.
timInererbe,
glimlnern, ichtv. (4.) = glimmen, schijnen,
flikkeren.
(Timm' ftengel, m. = sigaar.
[63111n4f, -(e)& = billijkheid, redelijkheid,
verschooning, zachtheid, oplettendheid, toegevendheid].
atintOrtir0 = zacht, toegevend, verschoonend;
g. babontommen = er gemakkelijk, nog al
schappelijk of komen.
4331itfrObabn, 631iffite, iv. -, - n = glijbaan.
anti' 4en, fcbtv. (f. u. b.) = glijden, glippen,
slippen.
= glad, glibberig; bct
gliffeli(e)rig,
trot ift giitfcbig = week, klef.
Atit'ont, fchtv. (1.) = glinsteren, fonkelen,
flikkeren, flonkeren.
.. ben u. -fe =
6310litt4, m. - u.
globe, bol.
- = klokje, belletje, schel4331kMett, f.
letje, stolpje.
%Were, tn. -, -n = klok, bel, uurwerk;
stolp; ballon (eitter ,Vamtle); (plant) klokje;
ettu. an bie grof3e bangen = iets aan de
groote klok hangen; er bat tauten gehiirt, Weit
hij heeft
aber nie4t, iv y hie Olocfen hangen
de klok hooren luiden, maar weet niet, waar
fecb = klokke of klokslag
de klepel hangt;
zes; tuct ift hie O.? = hoe laat is het?
= klokje, campanula.
631oclenblunte,
oclettfOrmig = klokvormig.

l

loclenligebaufe, f.; :nefaute, f.; =nieter,

m. = klok II kekamer (-kestoel); -gelui (-kespel) ;
-kegieter.
6310clenlinut, 1.; =f)ati4, f.; =Mug, m. =
klok spijs ; - ketoren ( - kekamer) ; - gelui.

OfoclenlIffilppel, tn.; =tauter, m.; :mantel,
m. = klok II klepel; - luider ; - mantel.
nt• 401)enflet, nt. ; =fell,
T.;

:fOiet, T. =

klok II slag ; -zwengel ;

-ketouw; -spijs; -kespel.

m. =
631oetenliftrang, m.; =Rube, in.;
klokkevtouw, - kamer; - stoel.
6Hocifetilltaufe, :turin, m.; =ton, tn.;
:Weibe, tn. = klokkelldoop; -toren; -toon;
-wij ding.

Oiloclenvg, m.= schelkoord, -knop, -trekker.
klokketouw; gebel, klinken van de bel.

- = klokje, belletje, schel6116trieltt, f.
letje, stolpje.
wiacrner,
- = klokkenist.
= gloria (een lofzang).
63to'ria, f.
-n = glorie, room, glans;
3Io'rie, iv.
stralekrans, nimbus.

6310'rienfrijetn, nt. = glorie, stralekrans;
invloed, aanzien.

Morifttatiow, In. -, -en = verheerlijking.
giorift3ie'ren, fcbtn. (J.) = verheerlijken,
hemelhoog verheffen.

-n = heiligekrans.
031oriole, tv.
glorieus.
giorio4'
glorierijk.
glor'reir4 =
roemwaardig.
orritifirbin
loffari, f. -(e)&, -e u. -fen = glossarium.

g
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fel, (rood)gloeiend.
Oforie, Yu. —n = glosse, rand- of kant- i 1i 1j (norbb.)
febiu. (b.) = gloeien, gloeiend maken,
teekening; gbfoffen madjen = aan- of opmer-

kingen maken.
gloffieren, jAba. (b.) = glosseeren, van glossen
voorzien.
[gluiftert, fcblv. (t.) (oberb.) = glimmen, schitteren, gloeienj.
Ofotyaugc, f. = koeieoog, kalfsoog, groot
uitpuilend oog.
giorgen, fobtr. (b.) = de oogen openspalken,
met wijde oogen staan gapen.
fcbIn. (b.) = gluren.
nimtifen, Riilit'Aen, zie gfucffen.
rand ! = klokklok!
(WM,
—(e) = geluk, voorspoed, fortuin;
baben = gelukkig zijn; icl fann bon 0.
fagen = van geluk spreken; ium bij
geluk, gelukkig(erwijze), toevallig; aum grnten
= tot overmaat van geluk; einem aunt
OeburtUag, amn neuen -a'abre ibilnicben =
iem. met zijn verjaardag, met .. geluk wenauf
schen; auf gut O. = op goed geluk;
(hen Taeg) ! au I = veel geluk, het ga u goed!
bier bc0 O. bat, filbrt hie Oraut beim = zonder
geluk vaart niem. wel, of men moet maar
gelukkig wezen; fein berfucben, macben =
zijn fortuin beproeven, maken; ieber ift feittO
Ofilcf6 Scbmteb = ieder is de bewerker .\ an
zijn eigen fortuin; ift bent Ttutigen
bofb = wie niet waagt, die niet wint; zie
ook bumm.
atiirraur ! = veel geluk!
—n = klokhen, kloek.
Wfitcle,
(b.) = klokken, kakelen, kloeken.
glitefen,
fcblv. (b.) = gelukken, lukken.
= klokhen, kloek.
O31uct i 4enne,
niiitrfir4 = gelukkig, vuorspoedig, gunstig;
bad Ofiicfficbe 9.trabiett = Gelukkig Arable.
nfihrtirberfuelfe = gelukkigerwijze, gelukkig.
= speelbal van de fortuin.
= geluksbode.
631iiit&tiote,
WiiirtnotfrOaft, b3. = gelukstijding, goede
tijding.
= loterij-, speelhuis.
glikt`felin = gelukzalig, zalig, gelukkig.
— = (geluk)zaligheid.
Wiiittfeligfeit,
zie gtuden.
niturfen, fMin.
= geluk(je), gelukkig geval.
geluksgodin.
MiiiMakittitt, tn.
011414'nut, f. = aardsch goed, rijkdom.
avonturier, gelukzoeker.
geluksljkind;
f.; : 1;413, tn.
-vogel.
= rad van fortuin, van avonMfittf4'rab,
tuur; speelbank, roulette.
gelukzoeker, avonturier.
WiiiMritter,
011iin ' finet, 1. = kansspel, hazardspel.
WiiiMftern, tn. = gelukkig gesternte.
OiliithYftuntle, tr. = gelukkig uur.
= geluksdag.
= lotbus, geluksbeker; in
(41ileN'topf,
greifett = loten.
ben
011iiMuntftiittbe, $f. = gelukkige omstandigheden, fortuin.
el, tn. = geluksvogel.
nt. = ingebeeld geluk.
- wisseling van het geluk,
WiiithYtticitfet,
van het lot.
m.
=
gelukkige
worp.
(33Yuc1^ 'tnurf ,
- gelukwensch, felicitatie.
Oiliiertoutticb,
felicitatie01ficriviinfrtiunnOrfireiticti,
brief.
Mit'fc, in. (oberb.)
—n
speld.

gi. worden; rood worden, blozen; branden;
bor Born g. = van toorn gloeien, branden;
bie Thtgen g. ibtn = zijn oogen branden.
= gloeiend, rood, brandend heet.
Miifffeuer, 1. = gloed, gloedvuur.

WHO' incliner, tn.; :fijrper, m.; :tamps,

:Haft, 1. = gloeillbrander, -lichaam (-kousje);
-lamp; -licht.
gloeioven, gloeiingsoven.
Miiitrftruinpf, nt. = gloeikousje.
=
warme win, kruidewijn,
Wiiiirtueitt,
bisschop.
OitiiWitiurnt, tn., :ittiirtnen, 1.= glimworm.
Outtrole, zie Oftifofe.
nftfpen, fpm. (n.) = gluipen.
fltu'pent), nfu'Infit, niupfrb = gluiperig, geniepig, valsch, raar.
—, —en = gloed, vuurgloed, hitte,
Witt,
vuur, brand.
041ittitt ' , f. —(e) = glutine, heenderlijm.
WittrOtattite, zie Stoblenpfanne.
fititt'rot = gloedrood, vuurrood.
zie Oft)aerin.
63ttifoje, tn. = glycose, druivesuiker.
M. = gesneden steenen.
— = steensnijkunst.
0311.41'tif,
WitiPtotOer, —, —en = glyptotheek, muzeum van gesneden steenen of beeldhouwwerken.
Oiftmerin', f. —(e) = glycerine.
Oefelficbaft mit beicbranfter,t■ af,
CO. M. ti.
tuna of ,f)aftpfficbt: naamlooze vennootschap.
= gut inittet: goede middelsoort.
A.
genade, goedertieren—n
Oitta ' be,
heid, gunst, goedheid, gratis; ni3nig bon
(hotter Onabett koning bij de gratie Gods;
her einem O. ffttben=bij iem. genade vinden;
bei einem in 0. ftebn = in de gunst staan;
eitten inieber au Onaben aufnebmen = iem.
weer in genade opnemen; ficb auf
unb
zich op genade en ongelingnabe ergeben
nade overgeven; fur Mecbt ergebn taffen =
genade voor recht laten gelden, suer Ona=
ben = Uw Hoogheid.
gualsen, fcbIn. (b.) = genade bewijzen, genadig zijn; nun gnabe
Gott = nu zij God
ons genadig, nu wordt het kwaad.
Mita'benbevinung, = genade-, gunstbewijs.
(3na'bettbitb, f. = wonderdoend heiligebeeld.
In. =
aita tbenOrief, in.; =brut, f.;
genade II brief ; -brood; -gift.
= termijn van uitstel (van
Oincebettfrift,
betaling, veroordeeling e. d.).
Mna'b engeb aft, 1. = pensioen, jaargeld.
Mna'bengefrintif, f. = genadegift, gratificatie.
Oincebennefuit, = verzoek om gratie.
WIta`betticthr, 1. = jaar van vrijdom, jubeljaar, jaar van gratie.
ISina'ben fraut, 1.; :to4n, m.; =WW1, f. =--genade II kruid ; -loon ; -middel.
flna'benreir0
rijk in genade, genadig, genaderij k.
= pensioen.
Ona'benfotb,
= genadestoot, -slag.
Onn itienitoff,
MnrebentierOcifmna, In. = toezegging van
gratie.
Wita'bettiv 00, In. genadekeus, predestinatie.
Wita'benvit, to.= Onabenfrift.
ottifbig = genadig, goedertieren, toegevend,
minzaam; gnabiger Weledele Heer,
Mijnheer; bie Onabige (3rau) = Mevrouw;
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mettle Oniibfge! = Mevrouw! er ift g. balm,
gefommen = hij is er genadig afgekomen.
= genadig(lijk).
= gneis (een gesteente).
03neW, m.
rgrtib'bent, fcWv. (11.) = giechelen.]
gitietfe4 = nijdig, vervelend.
(3nom, m. —en, —en = gnoom, kabouter,
aardmannetje, berggeest.
—n = gnome, spreuk, zinspreuk.
Wu°'me,
(OnoInifer, in. — = schrijver van spreuken.
gnoluffd) = gnomisch, in spreukvorm; gno,,
mffcber Zicbter = spreukedichter.
gnoe (een soort antiloop).
WM, f. —4, —4
= goal; ein
Moat (spr.: gkool), T.
treten = een goal maken.
(DuitWobelin' (spr.: gk obelên), m.
—e) = gobelijn.
sche uitspraak:
Woclei(yal)n), m. = haantje kukeleku; haan.
Woe i tiy, m. = Goethe.
I. Woe'tbefcl),
= van Goethe.
goe'tOefik goe'tbifc4 = volgens de manier
v. Goethe.
$f. = heidenen, niet-joden.
OWlb, f. — (e)l = goud; fm Oofbe fitien heel
rijk zijn; env. mit O. auf waken = tegen goud
opwegen of betalen; zie gfanae n.
Wolblaber, tn.; :abler, m. = goudliader,
- adelaar (in de wapenkunde).
= geelgors.
Wolb'antater,
Wolb'amfel, iv. = wielewaal.
Wolb'apfel, m. = liefdesappel, tomaat.
goudsmidswerk.
Wolb'arbeit, tn.

Wolblaufliifung, m.; :banblilie, tu.; :barre,
= goudloplossing, -lelie;
to.; :bergluerf,
-staaf (baar goud); -mijn.

Ootb'llbtattiten, 1.; :Week 1.; :blume, iv. =

Wolblitttge, m. = lieve jongen.
m.; 410, m. = goudllkever;
-kiezel (-zand).

f. = heerlijk kind, lieveling.
Wolb'liffituttien, m.; =torn, 1. = goad 11 klomp ;

-korrel.
011311Yfrone, iv. = gouden kroon.
Wotbliifte, iv. = Goudkust.
(jolblad, m. = goudlak, -vernis; muurbloem.
Wolblauffiifer, m. = (goudgele) schallebijter.
= gouden lijst.
Woibleifte,
WolbIttarlier, nt. = goudmaker, alchimist.
WolbIttiitc3e, iv. = gouden count.
Wolb'Olatte, tn. = plaat goud, gouden plaat.
(Oolb'pliitter, nt. = goudpletter.
tv. = gouden vulling, goudvulling.
Wolb'probe, onderzoek v. h. goud, toets.
Wolb'rattb, m. = ringeling; gouden rand.
Wib'regot, at. = goudregen; goudenregen.
golb'reir0 = goudrijk, rijk aan goud.
WolWring, nt. = gouden ring.
Wolb'faltb, m. = goudzand, stofgoud.
Wolb'f(taunt, m. = goudschuim, bladgoud.
Wolb'fr4eiber, m. = goudzuiveraar.
Molble4eibetuaffer, f. = koningswater.
Wolb'ftlottieb, m. = goudsmid; schallebijter.
= gouden tool, versiersel.
Walb'fcbater,
(0)130'fcbnitt, nt. = vergulde suede, verguld
op suede.
m.; =ftider, tn.=
Wolb'llfOinner, m.;
goud II spinner; -stof ; -borduurder.
Wolblioff, m. = goudstof, brokaat, goudlaken.
goth'itrotlenb = stijf van 't goud, met goud
overladen.
golbltreifig = met gouden strepen.
Motblitiid, 1.: :treffe, tn.; :Warm, q3f. =
goud II stuk ; -galon ; -waren.
goudschaal; feine forte auf
Wolblvage,
fegen = zijn woorden wikken en wegen,
bie
op een goudschaaltje wegen.
= gouden standaard.
Wolbltiat)rung,
WolbluafrOer, m. = goudwasscher.
Wolbluaffer, f. = goudwater.
m. = brokaatwever.
Walbloolf, nt. = jakhals.
Wolf, nt. —(e0, —e = golf, bocht.
Wolff-trout, m. = golfstroom.
Wol'got4a, f. = Golgotha.
Wart'bel, tn.--, –n = gondel, (luchtbal)schuitje.

goud 11 blaadje ; -blik ; -sbloem (ook: ganzebloem).
goudilgalon;
:brat t, m.
-draad.
notb'eforiM = (zoo) eerlijk als goud.
gol'bett = gouden, gulden; bad gothene aeit,
alter = de gulden of gouden eeuw; einem
gofbene serge berf.Predyn = iem. gouden
bergen beloven; bad golbene Q3fief3 = het
gulden en het gouden Vlies; gofbene 9legef =
gulden regel; golbene BaV = guldengetal.
Wolb r er3, f. = gouderts.
Molb'faben, m. = gouden draad.
Won'belfiiiyer, at; %onbelier', 433anbolier',
Walb'farbe, it). = goudkleur.
m. —(e)4, —e = gondelier.
goudkleurig.
notblarblien (oh.
Wottfalottiere (spr.: ni-eere), m.
Wolb'fafan, m. = goudlakensche fazant.
nt.
=
ringvinger.
U.
nieri = baanderheer.
eiloth`fittger,
--4 = gong.
Wong, nt.
m.; :fifrOer, m. ; =fifMerei,
=fliege, = goad ll visch, -visscher (-wasscher); Mottionce'ter, f. u. = goniometer, hoekmeter.
-visscherij (-wasscherij); -vlieg.
— = goniometrie.
Moltiontetrie',
m. = gonionte'trifrO = goniometrisch.
(Slolb'llflintater (:flitter), m.;
= gunnen, [toestaan, vergoud loovertje -vos (of geeltje).
nett,
giini
gunnen].
Wolb'gebalt, at. = goudgehalte; karaat.
goudgeel.
— = beschermer, patroon,
(g iittiner, m.
gotb'geth
golb'fteladt = met blonde krullen; blondharig. bevorderaar, voorstander.
On'ner4aft = beschermend.
Wofb'gefc4irr, f. = gouden vaatwerk.
iin'tterfe4aft, — = bescherming, patronaat.
OolblgeluicOt, 1.; :glen, iv.; :glimmer, m. =
goudll gewicht ; - Borst; - glimmer.
nt. —4, — = gangspil, kaapstander,
goudIldelver; tredmolen.
Wolblgraber, tn.;
kind, wicht.
-mijn.
1. —(e),?,, —en
Worcete, m. —n, —n = Hooglander uit de
Wolb'gruttb, m. gouden grond.
westel. Karpathen.
Wolb'gutben, m. = goudgulden.
gor'bifr4: ben gorbifcben Itnoten aerOauen,
ISiotbs tiiitmijen, 1. = (vogel) goudhaantje.
goudhoudend.
15f en = den Gordiaanschen knoop doorhakken,
olbl)aftig
losmaken.
goudhandel.
olblntbel,
iv.
—n, zie
gorbig gouden, gulden, heerlijk, lieflijk, lief.

Wolb i llborte,
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Mrabrtein,

ott t gefiiitig = godgevallig, Gode welgevallig.
ott'Oarb: Sattft 0. = Sint Gotthard.
Wott'beit, im-, -en = godheid, goddelijkheid.
wafrO, in. - e& , - e ; woich, tn. -, - en = 433iitlin, it). -, -nen = godin, godes.
kleine vlag aan de boegspriet van oorlogs- aiittfirb = goddelijk, van God; hoog, verheven.
schepen.
WiittlicOrcit, n). - = goddelijkheid.
Wolche, WO*, iv. -, -n = (munbartf.) mond. gottioff! = godlof! goddank!
f.
=
mondje,
kus.
gott'fo = goddeloos, slecht, ontaard; bie
Wo*0001,
4510c, tn. -, --it = een soort witbier (in Leipzig). Chottfofen befommen bie %age = het grondsop
Molcitfcbenfe, :ftube, iro. = bierhuis (Leipzig). is voor de goddeloozen.
Worfe, ID. -, -n = straatgoot, steenen goot, Wotelotigicit, tn. -, -en = goddeloosheid,
WOrflO ' Itelt, $f. = Gorgonen (drie vrouwelijke

monsters).

C4orilla, tn. --, -4 = gorilla.

waterloozing.

Worfenfteitt, in. = gootsteen.
(Dole, tn. -, -n = Got.
Woc'the 2c., zie blz. 281.

Wrtifrt) = Gotisch.
f. = Gotland.
IMOtt, m. -0, Oiitter = God; 0. lei bane! =
Goddank! um ewtt0 Mitten = om godswil;
bei W.! = bij God! er tiif3t ben tieben O. einen
guten Bann fein = hij bekommert zich om
niets, last Gods water over Gods land loopen.
gottlitodir0 = godgelijk.
WotrabnlicOicit, tn. = godgelijkheid, goddelijkheid.
gott'begeiftert = door God bezield.
otrilegnabet = door God begenadigd.
iiirterbilb, 1. = afgodsbeeld, godebeeld.
Mijt i terbote, nt. = bode der goden.
gott'ergeben = berustend in, vertrouwend
op God.
Warergebenficit, ru. = berusting in God,
Godsvertrouwen.
(iiiitlerfuttic, m. = goddelijke vonk, sprank.
Wiits tergeitalt, tn. = godegestalte.
nOtitergfeld) = gelijk (aan) de goden, goddelijk.
Wat i tcrillebre, n).; : mat* f.; =fill, tn.
gode H leer; -maal ; -verblijf.
WiitsterilfOn, in.; :Wife, tn. = godelizoon;
-spijs (ambrozijn).
Oilfterfpructi, m. = godsspraak.
Wiirterlltrani, m.; =Welt, tn. = godeildrank
(nectar); -wereld.
C4otle&nter, nt. = godsakker, kerkhof, begraafplaats.
Wotle4bienft, nt. = godsdienst.
nofte4bienfttic) = wat den godsdienst betreft, godsdienst ...
Woit't0 ilfriebe, m.; ,furcbt, in. = gods11 vrede ;
-vrucht (vroomheid).
gutle4fiirMtig = godsvruchtig, godvreezend,
vroom.
otr teftabc, iv. = godsgave, godsgeschenk.
Wot i t0 II gefehrtioit (:gefebrfancrett), to.;
:getOrter, m. = god II geleerdheid; -geleerde.
WateClgerlitt, f.; :Oau4, f. = godslIgericht
(-oordeel); -huis (tempel, kerk).
gortcOanintertid) = godsjammerlijk.
WorteRaften, m. = kerkekas, kerkbus.
WorteMfterer, m. = godslasteraar, heiligschenner.
gorteMiterlici) = godslasterlijk.
WotleMifterung, tn. = godslastering, heiligschennis.
Motle4tenoner, m. = godloochenaar, atheist.
Wot i tOteugnung, iv. = godloochening, atheIsme.
(Ootle&obtt, tn. = godsloon.
OlofteMiA, m. = avondmaalstafel.
Wot i tc ,Surteit, 1. = godsoordeel.
WatOberebrunci, iv. = godsvereering, aanbidding.
Wutt'fricb, tn. ==. Godfried.

Woti lanb,

slechtheid, ontaardheid.

Wott'inenfit, m. = Godmensch.
Wottfeibel'un4, m. = duivel, satan.
gottlefig = godzalig, vroom, devoot.
Wotrfetigicit, tu. = godzaligheid, vroomheid,
devotie.

gottflaninterlici) = godsjammerlijk.
gott'bergcifen = godvergeten, goddeloos, ontaard.

goteberlaffen = van God verlaten, vervloekt.

gottltoff = goddelijk, heerlijk, prachtig.
Mat'3e, in. -n, -n = afgod, afgodsbeeld.
Wijt'acuttilb, 1. = afgodsbeeld.
Wiit'vnbiencr, nt. = afgodedienaar.
WijOenilbienft, tn.; =offer, f.; 4.1riefter, m.;
:tentlicl, m. = afgodeildienst; -offer; -priester; -tempel.
Mottalteittnaterci, zie Oualcbmaferei.
Wou'bacr Zonpfelfe, in. = Goudsche pijp.
Woubernan s te (spr.: g koe...), tn. -, -n =
gouvernante.
Wouternan'teniteffe, iv. = betrekking van
gouvernante.
lAimtherneur', m. ---, -e = gouverneur.
(O. 91. = gegen Oliirtgabe.
Wr. = Orof*n.
(drab, 1. -0, Ortiber = graf, groeve; fiber=
tiincbte artiber = gepleisterde graven; au
Orabe tragen = ten grave dragen ; au Orabe =
grafwaarts; fiber ba& 0. binau& = tot aan
gene zijde van het graf; er ftebt mit einem gute
im Orate = hij staat met een voet in 't graf.
Orab'bet: in bie 0. tverfen = to grabbel(en)
gooien (eig.).
grablicin, 1d)tv. (b.) = grabbelen; krielen.
I. (Orallen, tn. --, Oraben = sloot, gracht.
II. graben, ft. (b.) (bu grabft, er griibt; grub;
grebe; grabe! gegraben) = graven, uitgraven;
graveeren; tuer anbern eine (rube grabt, fiiLit
felbft binein = wie een kuil graaft voor een
ander, valt er zelf in.
Waller, m. ---&, - = graver, spitter, doodgraver, mijnwerker, delver.
WralleCibuniet, f.; =mutt, it).; :ranb, en.;
:rube, im; ,ftiffe, ty .= donkerheid (of duisternis), nacht, rand, rust, stilte van het graf.
Wralle4ftininte, t y . = grafstem.
eilrategebante, tn. = grafgedachte.
Grategefaute, f. = begrafenisgelui, doodsklok.
Oraft'llnetviilfte, f.; :iingel, m. = grafi gewelf;
-heuvel.
Orablegung, nl. = teraardebestelling, begrafenis, graflegging.
Orabliteb, T.; :mat, f. = grafIllied , -teeken
(-monument).
Mrab'ntetftel, m. = graveerijzer, graveerstift.
Orablaule, n). = grafzuil.
Oirab' II i'M aufel, in.; :fiteit, 1 . = schop; spade.
Wrab'fri)rift, n). = grafschrift.
Orabltiitte, tn. = begraafplaats.
Wraifftein, nt. = grafsteen, zerk.
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Ortlfrfti ef, m. = graveerijzer,
Orablu , f. = doodskleed, lijkkleed.
= de Gracchen.
Oraerfien, glf.: Me
wrado, tv. - - en = gracht.
We), m. –(c)i;, –e = graad; 10 W. ilber ob.unter
Fiturt = 10 graden boven (onder) 0; in Orabe
abteiten in graden verdeelen; im bEicften
Orabe = in den hoogsten graad, in de hoogste
= een akademische
mate; ein afabemifcber
graad.
= graadGrab' II
:eintelfung,
verdeeling.
trapsgewijze,
gradatim.
graba'tint
Wrabationi, to. –, –en = gradatie, trappers
van vergelijking.
Orab'bogett, m. = graadboog.
Ora'bef, tn. -4 = weefsel.
Wrabler'elfett, f. = gradeerijzer.
grable'ren, fcbto. (b.) = verhoogen (rang of
salaris); de verdamping (bij de zoutbereiding)
doers plaats hebben, gradeeren.
W rablerlOatO, 1.; =. 4erb, m.; :atm, m.;
:Avert = verdampings- of gradeerIlhuis;
haard; -oven; -gebouw (of -werk).
= verdeelde schaal.
Wrableiter,
= graadil Orab'lltneffer, m.; mteffung,
meter; -meting (-verdeeling).
1. grabue = gradueel.
–e u. .. nett = trappeII. (Orabnaf', f.
zang; gezangboek.
grabueff' = trapsgewijze, gradueel.
grabuteren, fc0to, (b.) = gradueeren, een
graad toekennen; in graden verdeelen.
rablvelfe = trapsgewijze, bij graden.
G raf, in. –en, –en = graaf.
Wralenllbant, to.; :franc, tu.; ,ltanb, m. =
graveilbank (in den Rijksdag); -kroon; -stand.
4graifentag, m. = verga,dering der rijksgraven.
Wralentitef, m. = gravetitel.
(gralitt,
–, –nen = gravin.
raffle!) = grafelijk, grave ..., gravinne
–, –en = graafschap.
raffitaft,
– = graecomanie, zucht
Wratentanie',
om de Grieken na to volgen.
m.
–(e)&
=
graal.
%rat,
I. (Oran', nt. –(e)& = verdriet, hartzeer,
kommer.
II. grant: einent g. rein = boos, nijdig op, vertoornd tegen, afkeerig van iem. zijn.
gra'nteftt, fcWo. (0.) = verdrietig, wrevelig,
knorrig zijn.
gralnett, fcbiti. (b.): ba,F, foil mid) Melvin g. =
daar trek ik me niet veel van aan; fief) gr. =
kniezen, treuren; fits 6u robe g. zich dood
kniezen.
grant'erfitift = zeer verdrietig, bedroefd.
graagefurefit = door 't verdriet gerimpeld.
Wrantine'ett, $t. = gramineeen, grassen.
kniezerig, verdrietig, gemelijk.
granffief)
Orant'fieWit, to. – = verdrietelijkheid, gemelijkheid, knorrigheid.
Gramm, f. –(e0, –e = gram.
–, –en = grammatica,
Oiratnntalif,
spraak kunst, -leer.
grantmatlialifit = grammaticaal.
grammaticus,
–
Wrantntallter,
spraakkunstige.
grammaticaal,
grammatisch.
grantntalifc1)
= grammatologie.
Wrantniatofogie',
grammofoon.
453rantntotifion',. f. –(e)t, –e
korrel, grein.
m. –(e) –e
,
Oran, f.
grein.
Gran, 1. –(e), –e

Ararl•

Wrana'ba u. Wra'naba, f. = Granada. gra:
na'bifel) = Granadaasch.
I. %taunt', tn. –(e0, –e = garnaal.
II. (iirattat', nt. –(eA –e(n)
granaatsteen,
bloedsteen.

Wrattat'apfel, m. = granaatappel.
–n = granaatappel; graOranale,
naat(kogel), springkogel.

Wranaffern, m. = pit van den granaatappel.
nt.
Wranat'llfrimur, tu.; =.CPlitter, nt.;
= granaat II snoer ; -splinter; -steen.

4granat'bogel, m. = granaatvink, Brazili-

aansche vink.
Wranb, m. –(e)& = kiezelzand, grind, kiezel;
wrevel, gemelijkheid.
grande (Spaansch).
Oiran'be, m. –n, –n
grandezza, grootheid,
(Oranbe3'34, to. –
waardigheid.
grateblef)t = kiezelachtig.
gran'big = kiezelig, grinterig; gemelijk.
grandioos, grootsch.
grattbio4'
grattieren, fcbto. (b.) greineeren, korrelen,
tot korrels maken.
%remit', m. –(e)l, –e = graniet.
granit 'Ii artig; :en = graniet II achtig ; -en.
Wranitleffen, m. = granietrots.
= granieten zuil.
Wrattit'faufe,
–, –et = rotsbes.
%rattle,
–, – n stekel, haar van een aar.
Wran'tte,
–
[03ratt, M. –0, —e; Wranlen, tn.
= scheepssnavel].
grattufle'rett, fcbto. (b.) = korrelen, granuleeren.
granuleus, korrelig.
ranufii4'
–
ketel.
ra'pen,
grafisch.
gralgiffe4
m. –(e0, –e= grafiet, potlooderts.
COra0f)ofog' m. –en, –en = grafoloog.
(rafg), zie arop.
(b.) (norb b.) = grijpen, grabbelen.
gratef en, f
(rarer = gras;
beiten =
(Ora, f.
in 't zand bijten; er bbrt ba&
toacbfen =
hij houdt zich voor bijzonder verstandig; e?,
barither getoacbfen = er is al gras
ift fcbon
over gegroeid, 't is al lang vergeten.
grasachtig.
raiWitOttfirh
ra4s attger, nt. = grasveld, weide.
= grassoort.
eiireWart,
grasachtig.
griWartig
zodebank.
Wra4'fiani, to.
WraCbtunte, iv. = anjelier.
grasligrond;
Wra4'llboben, m.; :butter, to.
-boter.
aralett, fctil. (b.) Brazen, weiden; grasmaaien; ber Weer graft = schuurt langs den
grond.
– = grasmaaier.
m.
Wrafere, tn. –, –en = grasmaaierij; weiland.
3ra4'ffeci, m. = grasperk, -veld.
rcWfrefienb = grasetend.
ra4'frofit, m. = groene kikvorsch.
Oira'fittter, = groenvoe(de)r.
Ora4'garten, m. = afgesloten weide.
grad'griiit
grasgroen.
Wra4'1)opfen, nt. = grashop.
= sprinkhaan.
WraCbtipfer,
grallrf)t = grasachtig.
gra'fig = grazig, begraasd, grasrijk.
= graslelie.
63rO'fitie,
grasmusch.
OircO'ntiirte,
= Engelsch gras.
43)ra‘Witelte,
grasperk.
Wra4'pfatf,
grasrijk, grazig.
grcOgreist
Igra#, zie griif3ticbj.
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graffte'rett, fcbiv. (b.) = woeden, heerschen
(bon aranfbeiten).
vreeselijk, afschuwelijk, afgrijselijk,
graft
gruwelijk, akelig.
-, -en = afschuwelijkheid,
01ritfrlicOreit,
afgrijselijkheid, gruwel.
0/raO• s fbe4jt, nt. groene specht.
03raWfttici, f. = grasperk, -veld.
- = 't grasmaaien.
(5-railing,
= groen, grasgewas.
01reWhintbd,
0/rat, m. -(e0, e = kam, rug (ein0 Oerg0);
draad (ein0 W1effer4
tn. -, -It = graat (eitt0 B'ifcb0).
03ratiat', -(e), = dankgebed; geschenk, fooi.
- = gratias, dankzegging,
Oral-tad,
-gebed.
Oiratiftfation', tr. -, -en = gratificatie,
toelage.
gratifi3te'ren, ty. (t) .) = vergoeden.
gralig = graterig.
gra s tid = gratis.
Mrali4beilage, iv. = gratis bijvoegsel.
graffeben, fcbio. (b.) = wijdbeens loopen.
Wratlier, -(e0, -e = gems, klipgeit.
Oiratutant', tn. -en, -en = gelukwenscher.
(g ratulation', iv. -, -en = gelukwensch(ing),
felicitatie.
0/ratu1ation4Ictoetben, f. = brief van gelukwensching, felicitatiebrief.
MO (einem au ettv.) = gegratutte'ren,
lukwenschen, feliciteeren (iem. met iets).
gran = grijs, grauw; bie graue 3orjeit = de
grijze voortijd; ffdJ rem grauen ,t■acre abet

etiv. ivacbfen taffen = zich iets niet erg aantrekken; graue Viittobe = grauwbroeders,
Franciscaner monniken; g. in g. malen =
grauw-in-grauw schilderen.
(g ran, f. - = grauw, grijs; in 6. gefleibet =
in 't grijs gekleed.
OraU'bart, m. = grauwbaard, grijskop.
gratebiirtig = met grijzen baard, grijsgebaard.
Oiraubiin'ben, = Grauwbunderland.
gran'ettt, zie grauwen.
I. grauen, fcbib. (b.) = [grijs worden] ; grauwen,
dagen; ber Omen grant = de morgen grauwt,
daagt; mir grant bar etiv. = ik huiver, ijs,
ril, gruw voor, van iets.
= grauwen, dagen; dageII. arau'en, f.
raad; afgrijzen, huivering, ijzing.
gran'enilerregenb, zbaft, :bolt = huiveringwekkend, ijzingwekkend, afgrijselijk.
gyau'griitt = grijsgroen.
Wrau'robf, m. = grijskop.
grattlen, fcbib. (lj.) : 0 grault mir en icb
graute micb = ik griezel, 't maakt me griezelig.
gran'firt) = grijsachtig, grijzig; vreesachtig;
vreesverwekkend, akelig.
griittlicb = grijsachtig, grijzig, ook grauticb.
0/ratenteife, iv. = grijze mees.
-n = gepelde gerst, gepa(lrau'Ve,
relde gerst; fijne hagel.
fcbiv.
(b.)
= hagelen.
gran'betn,
0/ran'be13, en. = grauwtje (ezel, kat e. d.).
03rau'4ienntiibte, iv. = pelmolen.
= gersteslemp.
Oran'benfchteint,
= gerstesoep.
Oirau'bettfubbe,
- = hij, die in gepelde
Oiraublter, m.
gerst doet.
= puin, gruis; verschrikI. Oirau0, m.
king, ontsteltenis, akeligheid.
II. grand verschrikkelijk, naar, akelig.

Mrengel.

graulant = wreed, wreedaardig, onmeedoogend, gruwelijk, verschrikkelijk, buitensporig.
Wran'fantrett, in. -, -en = wreedheid,
barbaarschheid.
gran'frbeetig = grijsgevlekt, gespikkeld.
= schimmel.
Oirau'fMintutet,
I. graujett, WI. (b.) : mir (ook tniC grauft =
ik word akelig, ik ril, ik huiver.
= huivering, afgrijzen.
II. Wraulen, f.
grauletterregenb, graultg = huiveringwekkend, ijzingwekkend, afgrijselijk, akelig.
= puin, gruis.
03ran-ft', In.
0/ran'tter, 1. = grauwtje.
= grauwwakke.
Oran'tbacie,
pelswerk, boot.
0/ran'tveri,
Ora'be4, en. - = Graves (een Fransche wijn).
-e = graveur.
03rabene,
grabie'ren, fcbib. (b.) = graveeren; bezwaren,
belasten.
03rabter'1nnft, iv. = graveerkunst.
4g rabitiir, iv. - = deftigheid, statigheid.
- = zwaartekracht.
03rabitation',
grabitifetifeb = deftig, statig.
grabitte'ren, fcbiv. (b.) overhellen.
-n = gravure.
Wrabit're,
03-ra'31e, in. -, -it = Gratie; gracie, lieflijkheid, aanvalligheid, bevalligheid.
gra3tkid' = lief, bevallig, grocieus.
graait' = tear, bros, broos.

. men = graecisme.
133rii314'ntu4, m.
Ciire'be, iv. -, -n = hordes, trap (naar de
zaal in den burcht).
4g regor', m. = Gregorius.
gregortaltiftt = Gregoriaansch.
Weir, m. -(e)4 u. -en, -e(n) = Grijp, griffioen, condor; Griffioen (Meckl.-Schw. orde).
greifbar = grijpbaar, te grijpen, tastbaar.
grei'fen, ft. (f).) (icb greife; griff; griffe; greife;
gegriffen) = grijpen, pakken, vatten; ba,?, fit mit
Vinben au g. = dat is duidelijk, tastbaar;
Vat g. = voet vatten, grond winnen; elnen
bem
g. = gevangen nemen; narf) hem
cbatten g. = naar zijn hoed, de schaduw
grijpen (om ze te vangen); an ben eaffen,
ber weber g. = naar de wapens, de pen
grijpen (om ze te gebruiken); au get-Dili-en
Vitteln g. = zekere middelen te baat nemen;
fatfcb, febt g. = verkeerd, mis grijpen ; wit
bocb g. = overdrijven; um ficb g. om zich
heen grijpen, terrain winnen; zie ook lI r en,
93ufen.
Orerfenorben, zie Orel f.
[greiflieb, zie greif b a r.]
genten, fcbiv. (j.) = grienen, huilen.
- = griener, huilebalk;
0/renter, in.
= E. de Twistzoeker.
ebe'Ocurb ber
-e = oud man, grijsaard.
I. Oireid, nt.
II. grei4 = oud, grijs, grauw.
0/ret'fettatter, f. = ouderdom, hooge leeftijd.
grerienbaft = den ouderdom, den grijsaard
eigen, ouderdoms...
'gratin, iv. -, -nen = oude, grijze vrouw.
Wret4ler, - = (filbb.) kleinhandelaar,
grutter, kruidenier, komenijsman.
gra (bon ber Stimme, bon Ziinen, 2icbt,
aarben) = schril, scherp, hard, doordringend,
schel, schreeuwend, bont.
- schrilheid, scherpte, hardWreft'beit,
held, bontheid.
-e = grenadier.
03renabier',
Oirenabilte, iv. - = grenadine (halfzijde; een
soort limonade).
= ploegboom.
Oren'bet, 0/ren'get, lit.
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Wretta'auffe4er, m. = grens-, tolbeambte.
WrenOwl), m. = grensbeek.
(Orem' befeftigung, ; =Oeritttiguttft, tn.;
zbefirbtigung, m. = grens versterking ; -regeling; -inspectie (-schouw).
Wren'3e, —, —n = grens; fein G f-rget5
fennt feine Wrenaen zijn eerzucht kent geen
palen ; einer Sacbe Orensett feten = aan een
zaak paal en perk stellen.
nren'aen, fcbiti. (b.) = grenzen, belenden, nabijkomen, naderen (an mit KM).
firen'Aenio4 = grenzeloos, onbegrensd, ethdeloos, verbazend, uiterst.
WicenVfeftintil, tv.; :fink m.; =am, 01. =
grens II vesting; -rivier ; -god.
aren31 graben, nt.; :lager, m.; :tette, W.=
grens gracht ; -beambte ; -keten (cordon).
Wren41 11 tittle, iv.; :mart iv. ; =matter, in.;
m. = grensillijn, -scheiding; -muur;
-paal.
= grens, limiet.
Wren3jcbeibe,
= grensbepaling, -regeOiren31(teibung,
ling; grens.
Oiren3l4erre, iv. = (af)sluiting v. d. grenzen.
433rem'fteitt, m. = grenssteen, -paal.
WrettOtreitigteit, tv. = oneenigheid, verschil
over de grenzen.
grenspaal, -steen, -teeken.
arena'pliten,
= Grietje; 63. inn ftfcb = jufWret'clien,
fertje-in-'t groen.
Wrete, tv. = Griet, Greta, Grietje.
Weld = Oretcben.
— = gruwel, afschuw, wreed433reu'et, nt.
heid.
4greu'eftat, tv. = gruweldaad, afschuwelijke
daad.
greu'etbott, greuttleb = gruwelijk, afschuwelijk.
Orte'be, tv. —n = kaan (uitgebraden
stukje vet).
—e = klokhuis.
Wrieb4, nt.
Griek.
m. —n, —it
Wrie'djettlant), = Griekenland.
= Hellenisme.
Wrieltentunt, f.
Grieksch, Helleensch.
—(e)0, —e = brompot, bromrie#Vant,
beer, knorrepot, kniesoor.
zifr4, :11r0 brommerig, kniegrie4'grant
zerig, knorrig.
—e = grof zand, gruis; gries(rick m.
(meel) ; graveel, steengruis.
Wriefeter, zie Orei4ter.
(Otte-Wine:, f. = griesmeel.
= griesmeelsoep.
Wrie-WfuOpe,
—(e)4, —e; Wriefrtuiirtei,
Wrieffivart,
in. — = wapenkoning, kamprechter.
Mriff, m. —(e)0, —e = greep, handgreep;
list, streek; knop (einer Ziir); handvat, gevest ; hengsel, klauw (eine4 Raubboge10) ; handvol; einen falfcben O. tun = een verkeerde
noot aanslaan; Oriffe macben = handgrepen
= hij heeft er den
maken; er bat e4 im
beratt4 = hij
slag van; er bat ben redjten
heeft den slag er van beet; 't gaat hem,
=
jets
op 't gerenner.
din.
am
O.
handig
voel kennen.
Wriffi blatt, f. = aanwijzing voor de vingerzetting.
Wrifrimett, f. = hals (ether totine); toetsebord, claviatuur.
Oiriffet, m. —4, — = grille!; stilt, schrijfstift;
graveerstift; stijl (in l8lumen).
el fOrntig ; 41)i$ = stiThivormig; -loos.
tv.
— n — krekel; gril, kuur, luim;
tOr

Op

Groom.

.. n = viezevazen; ficb Oriffen in ben kolg
feten = zich dwaze, vaste denkbeelden in 't
hoofd halen ; tlriften fangen = zich muizenissen
in 't hoofd halen.
= wonderlijk mensch;
rit'tertfiinger,
zwartkij ker.
f oirten, fcbin. (b.) tsjirpen, piepen; kuren
hebben. grillifie'ren, fcbm. (b.) = peinzen,
vreemde invallen hebben].
aritleit4aft, nrifitin = grillig, kurig, vreemd,
somber, droomerig.
Wrintarfe, —, —it = leelijk verwrongen
gezicht, grijns, grimas; frats; Orimaffen
Wteiben = grimassen maken, gekke gezichten
trekken.
WrintaffeniAnciber, in. = grappemaker,
clown.
Wrinebart, m. = Grimbaart (de das).
—(e)4 = grimmigheid, nijd,
I. Grimm,
woede, toorn, razernij, grim.
II. grit= = grimmig, verwoed, woedend.
Wrintebarm, m. = kartel-, kronkeldarm.
(rimmen, 1. —4 = kramp, buikpijn.
grinentig = grimmig, woedend, verwoed,
nijdig, woest, wild, razend; er trinft einen
griminigen eau = hij heeft een boozen
dronk.
Orinentinteit, tv. — = grimmigheid, woede,
verwoedheid, woestheid, razernij.
—(e)0 = schurft; hoofdzeer.
Wrinb,
Writebet, zie (renbel.
grinibig = schurftig.
gritefen, fcbin. (b.) = grijnzen, grimlachen.
WritrIn, tv. — = griep, influenza.
Wrip4, m. —e4 = verstand, hersens; einen
beim 0. friegen = iem. in zijn nek pakken.
Wrifaitle (spr.: zalje), —n= grisaille,
grauw-in-grauw teekening.
Wrifetle, tv. —, —it = grisette.
grob (gaber) = grof (ehercbii4, rut),
liege); grof, ruw (Krbeit, Stimme), grof, ruw,
ongemanierd, onnet (Ttenfcb, Oenebmen); au4
bem gtoben arbeiten = uit den ruwe bewerken ;
einen g. anfabren iem. barsch, ruw toesnauwen.
= grove vijl, raspvijl.
Wrobleite,
groblytarin = grofharig.
—, —en = grofheid, ruwheid,
Wrobliett,
lompheid, ongemanierdheid.
COro'bian, m. —(e)4, —e = lomperd, vlegel,
kinkel.
grobliintig = grofkorrelig, grof van aard.
griitaid) = grof, erg (beleibigen).
Wroblati, m. = lomperd.
Wroblitutieb, m. = grofsmid, smid.
[Wrote3eutl, zie kroineug].
kwelder.
Wro'ben, m. —4, —
--e, = grog.
Giro g,
Wriithrien, fcbin. (b.) = hard huilen, bulken,
brullen, loeien; grommen.
(Mroll, m. —0)4 wrok, kwaad bloed, nijd.
groti ten, fcb.o. (b.) = (einem) een wrok hebben of koesteren (tegen iem.); (op iem.) nijdig,
boos zijn; (bom Zonner) rollen.
Oroltingen, Wrijningen, f. = Groningen.
Orkinlanb, f. = Groenland.
Groenlander.
—
Wrijn'tiinber, m.
= Groenlandsch.
in.
=
Groenlandsvaarder.
WriittlattbOa4rer,
walvischvaarder, -vanger.
(;room (spr.. gkroem), in. —0, —4 = groom,
jockey, rijknecht.
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—fe = gros,
I. Wro (spr.: gk ros), 1.
12 dozijn; 10 Wra A'ebern.
II. 433rti4 (spr.: gk roo), f. = gros, houfddeel,
hoofdmassa.
111. gru : en g. (spr.: ak groo) = en gros.
= groschen, 6-centstuk,
Oro*ben, in. —
er bat feinen = hij heeft geen cent; tier
ben S. nicbt etjrt, ift bed Zater& nicOt inert =
wie 't kleine niet eert, is 't groote niet weerd.
nro'ittenttielte = bij groschen.
1. (Trot (grner, gri313t) = groot, voornaam, aanzienlijk, gewichtig; ein grocer Mann= een groote
(lange) of groot (hoop staand) man; kart ber
Wrof3e = Karel de Gr.; ber Orr* Sturfiirft=
de Gr. Keurvorst; ber Orde O3ean = de Gr.
Oceaan; g. unb Rein = groot en klein; en*
unb ateine = grooten en kleinen; lot Orden
itiie int ateinen = in 't groote zooals in 't kleine;
bad ggrope 3o = de hoofdprijs; einen g. an,
iem. met groote oogen,
aitfc'Oauen
het
g. ljer
verwonderd aanzien; be gebt
gaat daar voornaam, grootscheeps toe.
11. 06-rof; = Oro& (I).
grofrartio = grootsch, verheven, indrukwekkend, grootscheeps(ch).
grootschheid, enz.
—
WroVartigieit,
Wrofrbetrieb, nt. = groot bedrijf.
WrotOritatt'uten, = Grootbrittanje.
grotbritantnifit = Grootbrittansch, Engelsch.
(Orb*, tn. —n = grootte, uitgestrektheid,
omvang; grootheid. beroemdheid; hoegrootheid, getal.
Wroff'ettern, V. = grootouders.
= achterkleinkind, -zoon.
Wroft'eniel,
Oriiifgenteige, tv. = leer der grootheden,
wiskunde.
= reeks.
Wriistenreibe,
grirtenteit4 = grootendeels, voor 't meerendeel.
Wrivflenttlarptfinn, m. = grootheidswaanzin.
Wrofffetter, f. = hevige, ernstige, uitslaande
brand.
Wrofrfiirft, m. = grootvorst.
wrofrfiirittici) = grootvorstelijk.
Wroffgriertjentanb, 1. = Groot - Griekenland.
Oroff firunbbeitt In., qtrunbbefitier, m. ;
m. = grootligrondzbanbei, m.;
bezit; -grondbezitter; -handel; -handelaar
(grossier).
— = grootheid, verhevenheid,
Oiroffbeit,
schoonheid.
Groote Heer.
OroWberr, m.
groVjerritc# = van den Grooten Heer.
grot'1er3i0 = groothartig, grootmoedig.
— = groothartigheid,
Wrotlier8tgleit,
grootmoedigheid.
Wrofilierog, m. = groothertog.
nrofrigrontiM = groothertogelijk.
Orofrforpfitunt, f. = groothertogdom.
Oirofftit', tn. — en, —en = grossier, groothandelaar.
mondig, meerderjarig.
arOtriiiOrig
— = mondigheid enz.
Mrofliibrigieit,
Wroiriiinnerer, nt. = opperkamerheer.
eerste knecht (op een
Wrofritted0,
boerderij).
= grootkruis.
agrofrfreu3,
= Groot-Oosten.
Wrofrioge,
= groote mogendheid.
Wrotintaitt,
oroffutlicftftg(f0= grootmachtig, hoogmogend.
= eerste dienstmeid (op een
Wroffntagb,
boerderij).

Mnsbenlictit.

grootmama.
Oireffintanta,
grootmazig.
grofranaCcOig
groote
mast.
WroWntaft, nt. =
WroWntattf, m. = grootbek, windbuil, grootspreker, zwetser, pocher.
WroffItteifter, m. = grootmeester.
Cirot'uteiftertunt, f. = grootmeesterschap.
Groote Mogol (ook fig.).
Wroffutoqui, In.
Oirofruttit, tv. = grootmoedigheid, edelmoedigheid, groothartigheid.
grofrtniitio = groot-, edelmoedig, groothartig.
= grootmoeder.
Wrotimutter,
groWntiitterlicft = grootmoederlijk, van grootmoeder(szijde).
achterneef, - nicht.
Oiroffneffe,m., 'Witte,
Wro fO loim ob. :uttfel, m. = oudoom.
= grootpapa.
Oroff'palut,
= pocher, praalhans.
OirofrOrabler,
= groot-prior.
Orotlnior,
= groote ra.
Wrotrrabe,
65roffreitintaMen, 1. = groote schoonmaak.
Orofrflne*r, m. = grootspreker, zwetser,
pocher, druktemaker.
= grootsprekerij enz.
Oirofffprecteret,
grotfprectierifit, grofiltifirig = grootsprekerig, pocherig.
63rofrftaat, m. = groote mogendheid.
= groote stad.
OiroWftabt,
Wrofeftlibter, = bewoner van een groote stad.
groffitiibtifil) = grootsteedsch.
grootsteedschheid.
Wrofiltabttuft,
OrofijnItatt, m. = Groote Heer, Sultan.
Wrofrtante, tn. = oudtante.
Wrofrtat, = groote, edele, heldhaftige daad.
griifftenteit4 = grootendeels, voor 't grootste
(ge)deel(te).
= zoo groot mogelijk.
—; :tuerei, tv.= pocher
Oiroff Ptuer, m.
(praler, pronker); pocherij, druktemakerij.
grofrtuerifrn = pocherig.
roirtun, unr. mit = pochen op, pronken met.
rofrtiirfe, tn. = Groote Heer.
= grootvader.
WroWbater,
groff biiterlicb = grootvaderlijk, van grootvader(szijde).
OirofftwAier, WroWinfir, — grootvizier.
Wrofriviirbentriiger, m. = grootwaardigheidsbekleeder.
grot'31e4ett, ft. (lj.) = ($ftansen, junge
Stinber) grootbrengen, opbrengen.
grafr3iigig, = in groote trekken; breed opgezet; stout, weidsch.
Wrot, tn. — (e)4, —e = (norbb.) groot (een munt).
orotea' = grotesk, wonderlijk.
grot, hol.
—n
(Orate,
:Wert = grotwerk.
Wroftenarbeit,
— = grubber (een landWrittvber, In.
bouwwerktuig).
— = kuiltje, putje.
Wriib'Oen, 1.
&calm, —n = kuil, gat; (bill!.) graf,
groeve; (berm.) groeve, mijn; hoIte (ber
(Melettre).
Wriibeler, to. —, —en = droomerij, tobberij,
muizenissen, spitsvondigheid, muggezifterij.
grii'beIn, (b.) = peinzen, angstvallig (over
iets) nadenken, tobben.
Wrullettllarbeit, to.; :.arbeiter, m.;
m. = mijnil werk; - werker; - bouw.
Ont'benlIbetrieb, in.; q)ebaube, 1. = mijn llexploitatie; -put.
Wint'beittatirt, tn. = afdalen in de mijn.
= mijnwerkerskiel.
WrIt'benfittel,
Orn'innititt, f. = mijnwerkerslamp.

Oirubenfteiger.
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Cgrulienilfteiger, m.; :wafter, f.; :Wert, 1.; Wriitt'berOeriotte, in. = windhandeltijdperk
Wetter, r431.; =Mum, m. = mijn lopzichter; (vooral kort na 4870).
-water; -werk; -lucht; -worm.
Oiriin'berfittoinbei, nt. = windhandel.
Wriity ler, m. ---, — = vitter; peinzer, peu- arttub'falfr4 = totaal verkeerd, inverkeerd.
teraar, tobt er.
Wrunb'llfartie, tr..; zfefte, to.; :ftiir4e, In- =Wrtebe, M. —, —n = (torbb.) heete ascii; growl it verf ; -vest (-slag); -vlak (-bazis, bodemkooksgruis; kookshandel.

oppervlakte).

Wruft, tn. —, Chrilfte = groeve, graf(kelder). OirunVfornt, in. = grondvorm.
Mruft'aetualtie, 1. = grafgewelf.
Mrunbigebirfle, I. = grondgebergte, oorspronOrunt'utet, (Oruntt, 1. —(e) = naweide, et- kelijk gebergte.
groen, nagras.
arunb'aefebrt = door-en-door of in-geleerd.
gruff = groen; gritne Bare = (versche) groente; Orunb'Refetl, 1. = grondwet, hoofd- of aller-

gritner Zifcb =groene tafel; (bon rbien, Ttobnen,
Cbft, aucb bon areifcb u. ai l cO en ) versch; (bon
gritcbtert u. fig.) onrijp, erg jong, onervaren; auf
einen gritnen 8ineict foramen = het goed krijgen,
voorspoed hebben; einem nicbt g. fein = een
hekel, 't land aan iem. hebben; iner ficb g.
macbt, ben freffen bie aiegen = al te goed is
buurmans gek; e?, ivirb itjtn g. unb gab (ob.
btau) bor ben Viugen = 't wordt hem groen
en geel voor de oogen; bei nutter O. Mob=
nen = onder den blooten hemel wonen.
nriitt'befautit = met loof bedekt.
Wruub, tn. —(e).?,, Orilnbe = grond, bodem;
dal; onderlaag; ondergrond, grondslag; (logische) grond, (redeneer)grond, beweegreden,
reden; er batte O. unb IBoben genug = hij
had heel wat grond; landerijen; ben O. au
etin. tegen = den grondslag leggen; al. au etin.
geven = grond, aanleiding tot iets geven;
auf O. be4 Oefete& = op grond van de wet;
ether Sacbe auf ben 0. getjn ob. foramen =
grondig onderzoeken, nagaan ; atO biefem 0.. e
= om deze reden; int W..e = in den grond,
nauwkeurig beschouwd; in 0. unb Ooben bet,
berben = in den grond bederven; bon O. au&
= geheel, totaal, grondig; bon 0. att.f etin.
fernen = iets grondig, geheel en al, door en
door leeren; Au 12b..e gebn = te gronde gaan,
vergaan; au 05.. e ricbten = te gronde richten;
etin. au 0..e tegen = iets als grondslag, bazis,
punt van uitgang nemen.
Oirunb'llartifel, m.; :bat m.; :bast, m. =
grondlartikel, -bas; -slag (-bouw).
Wrunbliebetttung, to. = grondbeteekenis.
63runbibebittgung, in. = eerste of hoofdvoorwaarde.

Wrunblbeariff, m.; :befit, m.; :befttler, m.;
:beftanbteit, m. = grondlibegrip, -bezit;
-bezitter; -bestanddeel.

grunbibrab = inbraaf.
Mrunb'bucb, f.=kadaster;(handel)hoofdboek.
COrtinb'inutantt, 1. = kantoor van het kadaster.
artittivebrfir = door-en-door eerlijk, ineerlijk.
Oirunb'lleinentunt, 1; :einentiinter, m.; :e1L
f. = grondDeigendom (-bezit); -bezitter; -ijs.

WrItit'bel, Oiriin'bet, in.—, —tt = grondel(ing).
griiteben, fcbi-n. (b.) = in den grond bevesti-

gen; grondvesten, den grondslag (tot iets)
leggen; (eine Stabt, einen Zerein, eine cbttfe)
stichten; (ein ehefoblift) oprichten; eine ,ctn:-.
bet4iefertfcbaft g. = een vennootschap aangaan; teoriert auf etin. (Mt) g. = gronden,
doen berusten, steunen, vestigen op; (bon
Vatern, aiirbern ) gronden; gegriinbete .f)off:
nung = gegronde hoop; flit g. auf (9.Iff.) =
steunen op, berusten op, zich gronden, zich
beroepen op.
Wriitt'ber, m, --, — = stichter, grondlegger,
grondvester, oprichter; gewetenloos speculant, beurzesnijder, windhandelaar.
earitn i beraftie, in. = oprichtersaandeel.

eerste wet.

Ortinblierr, m. = heer (v. een heerlijkheid).
OrunlYtierrtirWeit, in. = heerlijkheid.
(iirunbi(jotb, m. —en, —en = gronelhoorige.
arunbie'rett, fcbin. (b.) ,------ grondeeren, gronden.
Oiruttb'irrtunt, in. = eerste of gronddwaling.
Mrunblatlitat, f. = grondkapitaal, maatschappelijk kapitaal.

Orunblaae, in. = grondslag, grondbeginsel.
Mruttbleaung, in. = grondlegging, fundeering.
Wrunblebre, to. = fundamentale leer.
griinblicb = grondig, diep, degelijk,algeheel,
totaal, radikaal; in den grand.

Wriinblirl4fett, in. — = grondigheid, dege-

lijkheid, diepte.
Mriinblina, m. —(e)8, —e = grondel(ing).
OirunlYtinie, in. = grondlijn, bazis; hoofdlijn.
gruttblo4 = grondeloos, ongegrond, op niets
steunend; onpeilbaar, bodemloos; grunbtofer
deg = onbegaanbare weg.
Orunnofialeit, in. — = bodemloosheid, onpeilbaarheid; onbegaanbaarheid; ongegrondheid, nietigheid.
WrunbIttauer, W. = grondmuur.
Oiriinbott'ner&aq, m. = Witte Donderdag.
OirunIVOfeffer, in. = grondpijler, -paal, steun.
Mrunb'quelte, W. = eerste bron, oorsprong.
Oirunb'reitt, f. = grondrecht.
Mrattb'renet, in. = grondregel, beginsel.
Wrattb'rifi, nt. = grondplan, grondteekening,
platte grond, ontwerp, schets, kort begrip.
Wruttb'fath nt. = grondstelling, grondslag,
beginsel, leefregel, principe.
gruttbliitgir# = principieel, in beginsel, volgens beginsel.
Mruttb'faule, iv. = grondzuil, -slag, steunpilaar.
arttittrfditeMt = inslecht, door-en-door slecht.
Wruttbifd)Weife, in. = grondbalk.
Wrunb'finarlie, in. = grondtaal, oorspronkelijke teal.
Mrunb'fteitt, m. = grondsteen, eerste steen.
Wruttb'ftetter, in. = grondbelasting (op ongebouwd).
WruttlYftocr, m. = grondkapitaal; O. einer
Sammtung = kern van een verzameling.
Mrunb`ftoff, m. = element.
Wrunb'ftriM, m. = eerste trek, haal of
streep; neerhaal.
Wrunbltiitt, f. = stuk grond.
OirunlY11 ftiitle, h.; :fuppe, in.; :text, m.; ton,
tn. = grond II
(-slag); -sop; -tekst; -toon.
Wrunbitugettb, in. = grond-, hoofddeugd.
Oiruttblibef, 1. = hoofdzonde, ergste kwaad.
Wriitt'buttg, W. —, —en = stichting, oprichting, vestiging; speculatie.
aruttb'berfeljteben = totaal verschillend.
Oirunntrfarl4e, In.; :Ittafir4eit, tn.; :Wafter,
1. = grond 1 oorzaak ; -waarheid ; -water.
Oirunbluefett, f. = eigenlijk wezen, natuur.
OrunbituiffenfrOaft, tn.; :Wort, 1.; :30f,
iv. = grond II wetenschap ; -woord ; -getal.
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gurren.

—, —11
(spr.: gk iljo ..),
Igrunb i aabituttrt, = hoofdtelwoord.
guillotine, valbiji.
(^3ruttb'^eljent, nt. = tiende van den grond.
guirfotinitiren, fcbtu. (b.) = guillotineeren.
Orunb'ain.4, m. = grondrente.
Orunbiaug, m. = grondtrek, hoofdtrek; Witiltea (spr.: gk i...), f. = Guinea.
Wrunbaitge = grondtrekken, beginselen.
= negerhaler, slaveschip.
Oluine'afatirer,
Gruneberger(wijn).
WriVneberger, m.
—n = guinje.
groenen, groen worden, Wuiltee (spr.: gk ini),
fcbtu. (b.)
OuiVu're, zie
groeien.
zie
Oirtanbe.
Wriinifutter, 1. = groenvoe(de)r.
Wultar i re, zie Oitarre.
groengeel, groenachtig geel.
griin`geth
Wutafeir, f. —(eA = (Hong.) goelasch, peperm. = boerekool.

Oriini trant, m., Wriin i traut, f. = (versche)

groente; soepgroente.
Wriin`frantbanbet, nt. = groentehandel.
groentekelder.
Wriin'frandeffer, m.
Oriins firl) = groenachtig.
groenling.
—e
m.
Wriin'mabb, In. — = Grummet.
groenrok, jager.
■Ciriin 'tott, tn.
Wriin'fitnabel, m. = melkmuil, vlasbaard.
kopergroen,
m. —(e0, --e
spaansch groen.
groene
specht.
=
Wriin'Pettt,
grunion, fcbtn. (b.) = knorren, grommen.
onion, iv .
= groep.
grulypentinife = groepsgewijze.
groepeeren.
gruOpie'ren, f tu. (b.)
OrutiVie'runn, iv. —, —en = groepeering.
gruis, puin, afval.
Oirt0, m.
nrulefig = griezelig, ijzig.
grulein, fc4tu. (b.): mir grufett = ik huiver,
ril, ijs.
grui ficbt, grulig = tot gruis vervallen.
Oritf3e = groet, groetenis,
Gruff, m.
complimenten; einen O. an einen aufticbten
een groet aan iem. overbrengen, doen.
grit Tien, fcbtv. (b.) = groeten; fob grilf3e Ste
geborfantft = ik heb de eer u to groeten.
Glriitrbret, nt. = gortpap.
Oriit'ae, Iv. — = grutten, gort; gortpap; er
bat 6. ins nol)fe = hij heeft verstand,
hersens.
WritiOafer, tn. = havergort.
nt. = handel in grutterswaren.
Writtrbiinbter, m. = grutter.
m.
= domkop, stommeling.
(Orii0o4y,
gortilmolen;
tv.; =fitOpe,
-pap.
= guano.
Mua'no (spr.: g k oeano), m.
—e =
euarbian i (spr.: g k oear...), m.
gardiaan, hoofd van een monnikeklooster.
(SuctitInnteret, tn. — (een soort) waterverfschilderen.
zeten, lAtio. 0.) = kijken, zien.
kijker (persoon en
—
43 uefer,
zaak).
ifteefifenfter, 1.; :0114, I. = kijk Ilvenster
(-raampje); -glas.
euffinbietvett, m. = jong schepseltje.
f. = kijklikast, -gat.
(iind' Iltaften, m.;
Ou'brun, tv. = Goedroen.
eueribon i (spr.: g k erida), m.
guèridon.
=
euer(r)illa (spr.: gk eritja), iv.
guerilla, kleine oorlog.
Ou'gettiotif, (On'gefOuPf, m. —en, —en =
tulband.
(spr.: gkiede), m. = guide.
guinodOe'ren (spr.: gk iljosjieren), fcb tn. (b.) =
guillocheeren, kromlijnige versieringen aanbrengen.

vleesch.
— = gulden.
Wurben, tn.
Oit'ben = gulden, gouden.
Wiit'Dentrant, f. = duizendguldenkruid.
Ourbenfrbein, tn. = biljet v. een gulden.

giirbifdy Oarre = vergulde baar.
aal, salt, gier.
Mune, tn. —
= uitstaande rente, huur enz.;
schuldbrief.]
gangbaar, wettig, deugdelijk.
Onto
geldigheid enz.
Wiits tigreit, tn. —
03iirtigreiMmucr, tv. = geldigheidsduur.
Miii'dgmacOung, tv. = goedkeuring, bekrachtiging, 't geldig-maken.
= gummi, gom, elastiek.
(u. oh)
Wununiaraibitunt, f. = Arabische gom.
Wuninizetallitutn, 1. = elastiek.
gom- of gummiachtig.
gum'ntiartig
(iintn i ntibart, m. = elastieken bal.
433umentibanb, f. = elastieken band, gummiband.
= gummiboom.
Ount'inthaunt,
gommen.
gluntnie'ren, fcbtv. (b.)
guttegom.
Wuntintigutt, f. —(e)
gutn'tnitmitig = gomachtig, gomhoudend.
Wuntlni4ar3, f. = gomhars.
Wunftnireifen, tn. = gummiband.
nt. = gummi-overschoen.
Wuntlniftrang, nt. = gummiband, -trekker.
(iiunt`tnituaffer, f. = gomwater.
Wunibettrant, f. = wilde thijm, lieve-vrouwenbedstroo.
Wun'bermann, en. = aard63unt betrebe,
veil, hondsdraf.
— = zenegroen.
435iin i fet, m.
(gun% —, —en = gunst, genegenheid, goede
gezindheid, welwillendheid; au Ounften bon=
ten gunste van, ten bate van; bei einem in
fteint = in de gunst, in de gratie staan;
mit Ounften = met Uw verlof.
Ounft'ileyigitng, to. = gunstbewijs, -betoon.
= gunstig, genegen, voordeelig, welgezind.
—e = gunsteling.
gorgel, keel; afta burc
Ouriget,
jagen = door de keel jagen.
bie
Muri getabfrOneiber, m. = moordenaar, bandiet.
= keelader.
Wur'getaber,
gur'gclit, fdpv. (b.) = gorgelen, neurien,
orgelen.
Wur'getton, m. = keeltoon.
Wuegettliaffer, f.
gorgeldrank.
Wurle, iv.
—n = komkommer, augurk;
Mine
augurk; fame
= k., aug. in
't zuur.
ur s iettartig = komkommerachtig.
urlenlIbeet, 1.; :fern, nt.; :faint,
=
komkommer bed ; -zaadje ; -salade.
(Ourlentrant, = bernagie.
—n = specht paard, knot
Wur're, to.
= kirren.
nueren, fctv.

Mutt.

289

urt, m. —(e)g , —e = gordel, riem; singe!;
buikriem ; plint.
Murtliett, f. = singelbed.
Wurite, tn. —, — n, zie Our t.
= gordel, riem, draagWitritet, m. -- g ,
riem.
ceintuurbaan, ringlijn.
Wifeteib Ott, tn. =
f. = gordeldier, schildvarken,
armadil.
fcbrv. (b.) = omgorden, aangorden;
firti = (zich) den gordel, riem aandoen;
zich gereed maken.
Mita/Welt, m. = gordelhaDk.
— = gordelmaker, gespeWiirt'ler, tn.
maker, geelgieter, koperslager.
63uraientett, m. = buikriem.
Wurtueri, f. = plintwerk.
(Out, in. Wuffeg , &life = (het) gieten; gesmolten suiker, suikerglazuur; stortbui, stroom;
aug einem 13u13 = (fig.) uit een stuk.
(Oak atibrud, in. = afgietsel, cliche, drukplaat.
= gietwerk, gegoten work.
Wuffarbeit,
gietijzer.
Wufreifen, f.
guff eifern = van gietijzer.
=
gietmetaal.
COttfrtttetali,
Wufrregen, m. = stortregen.
(Out'fta41, m. = gietstaal.
m., zie atinnftein.
= gegoten voorwerpen.
Muirtuarett,
nuoveife
bij stroomen.
m. = Gustaaf.
Wu
(iuftab=il'bolf=etiftung, tn.= Gustaaf-Adolfstichting.
guftie'rett, fcbtu. (b.) = gouteeren, smaken,
billijken.
I. Rut (beffer, ber befte) = goed; g. veil I =
gegroet! in gutem Cblauben = te(r) goeder
trouw; gute g Outeg = goedsmoeds; ficb einen
guten fag inaeben = zich te goed doen, een
gemakkelijk leven leiden; ba g bat nod) gute
Vege = dat gnat nog zoo gauw niet, heeft
niet zoo'n haast; einem cute forte geben =
iem. (om iets) verzoeken, smeeken; bier ift g.
rein = bier is 't goed, heerlijk, prettig; aura
guten ivenben = ten goede keeren; im guten
ob. in gutem (fagen, abmacben) = vriendschappelijk, in der minne; g. au aftem= goed voor
alles; fcbon g. ! = ('t is) goed! fallen Cie bag
g. rein = laat dat maar rusten, praat er met
meer over; afteg bat fein Outeg = zijn goeden
kant, iets goeds; Outer unb 8i3fe g goed en
kwaad; beg @uteri au bid tun = te ver gaan,
te veel eten; al:Leg 65ute = alles goeds; er
war bir bunter g. = hij had altijd met je op,
was je altijd genegen, hield van je; 311 gut
baben (bei einem) = te goed hebben (van
(aan) iem.); einem ettn. au gute batten = jets
(geld bijv.) aan iem. te goed houden of iem.
iets ten goede houden, niet kwalijk nemen;
au gute foramen = ten goede komen, ook: te
pas komen; ficb au gute tun = zich tegoed
doen, zijn hart ophalen; ficb auf env. au gute
tun = zich op iets laten voorstaan; er bat g.
reben = hij heeft goed praten.
1I. Out, f. —(e)t, Outer = goed, bezitting,
landgoed, waar; irbene gaardewerk.
advies, rapport, ge—
Outl ad)tett, f.
voelen, meening.
gut'ac4tlir4 = als advies, bijwijze van advies.
gut'artig = goedaardig, -hartig, onschadelijk.
guebringett, zie gutfcbreiben.
f. --g, — = goedje, landgoedje,
bezittinkje, fief) ein O. tun = zich tegoed doen.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.

guttural.

= goeddunken, goedvin(41414130m, 1.
deL, genoegen.
= goede hoedanigheid, deugdelijkWit'te,
heid; goedheid, vriendelijkheid; erfter
=
van de beste, eerste snort; bit etnige
bu
meine 0).! = hemelsehe goedheid ! in O., mit
= in der minne,
auf bem t1ege ber
Tangs minnelijken weg; ein Zorfcblag our
= een voorstel tot minnelijke schikking;
burcb O. be g ,errn (bei Senbungen) =
door de welwillendheid.
Wutenatte II grut, 4ttfl, m. tc. = goede-nachtgroet, nachtkus enz.
Wiilerafitretuttg, tn. = afstand van goederen,
boedelafstand.
Willer II agentur, tp.; Alaimbof, m. = goedere II agentuur ; -station.
II beftiitter, m.; =beftiitterei, to. =
Militer,
expediteur; expeditie.
goederedienst.
Wii'terbiettft, nt.
= gemeenschap van
Ofilergenteinfstaft,
goederen.
Wit'terfcliulg) en, m. = goedereloods.
ietertrennung, tn. = scheiding van goederen.
Wii'terbertebr, m. = goedereverkeer.
nt. =
Walter pillage, to.; -!Hagen, m.;
goedere waag ; -wagen (bagagewagen); -trein.
gut' II geartet ; :gelaunt ; :gent eint; =gefinnt =
goed II geaard ; -geluimd (-gehumeurd) ; -gemeend; -gezind.
Wurgettlittit, f. = goedgewicht.
Wutlyttlett, 1. — = tegoed; mein O. = wat mij
te goed komt, wat ik te goed heb, mijn
credit.
= goedkeuren, billijken,
gut' 4eitett, ft.
toestemmen.
Wut'4eiflung, In. — = goedkeuring enz.
gutlier3ig = goedhartig, goedaardig, goedig.
Wut'ker3igreit, tn. — = goedhartigheid enz.
gii'tig = goedig, vriendelijk, welwillend; Cie
finb febr = u is heel vriendelijk, lief;
fenben Sie mix giltigft = wees zoo goed mij te
zenden.
armhuis.
63ut'teut4au,
ofirtir4 = minnelijk, vriendelijk, best; gittli,ter
Zergleicb = minnelijke schikking; g. beilegen =
in der minne schikken, bijleggen; ficb g. tun =
zich tegoed doen, zijn hart ophalen.
gut'utacipett, fcbtn. (b.) = goedmaken.
gut'utiitig = goedmoedig, goedig.
— = goedmoedigheid.
Wut'utiltigieit,
gutlagen, fcbtn. (ti.) fur einen = voor iem.
borg blijven, instaan, goedspreken.
— = borg, borgstelling,
Wittlagung,
-tocht.
61u0'befitier, :4 err, m. = bezitter van een
landgoed, landeigenaar, grondbezitter.
Wutifelyin, m. = bon.
gurfcbrethett, ft. (li.) = crediteeren; Mir Wei,
ben Mitten biefe eumme g. wij zullen u
voor die som crediteeren.
= credit.
ei$urfclirift,
= landgoedeigenaars.
Wu0 11jerrfit aft,
fott'fPrecijett, ft. (I,.), zie g u tf a g en.
Wutt4'llerin alter, m. = rentmeester, administrateur van eon landgoed.
pertsja of ..percha),
Wuttaper'clia (spr.:
guttapercha.
tn. —
= goede daad, weldaad.
Wutlat,
gut'tun, unr. (b.) = goed doen; goed oppassen, zoet zijn.
guttural' = gutturaal, keel
19
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ciatulpf.

Outturale, Wuttura'114, iv. —, —ten = IMUntnalfutn, 1. --&, .. fen = gymnazium
€4Untnaft., m. —en, —en = gymnast.
keelletter.
gunuirtig = goedwillig, gewillig, gedienstig, MUntnaltif, W. — = gym nastiek.
00utaltifer, m. ---, — = gymnast.
van goeden wille; goedschiks, vrijwillig.
Ottntnaffebilbung, in. = gymnaziale op- nOmnaltifri) = gymnastis ch.
Mtrattiolu, m. —, .. ten -,-- sidderaal.
leiding.
Otintnagailbfreftor, in.; zfe4rer, m.; 4cijii= Ototilfoiolle, in. --n, — 0 = gynaekoloog,
ter, m. = rector v. een gymnazium; leeraar vrouwearts.
61Unatologiei, W. — = gynaekologie.
aan een g.; leerling v. een g.
04tunafial'unterrirtit, m. = gymnaziaal on- 000, zie 0)4.
Ottrontantle' (spr.: ..tie), W. — = gyroderwijs.
mantie, kringwaarzeggerskunst.
Olintnaffaft', tn. —en, —en = gymnaziast.

i0.
.,11, f. = H; (ffluf.) B, si, H-bur = B-kruis,
B-majeur; H-moll = B-mol, B-mineur.
ha = ,ertar.
la! = ha!
tlaag, m. = Den Haag, 's-Gravenhage.
haar, 1. —(e* —e = haar; fich bc0 ,t).macben =
zich kappen; er bat .. e auf ben aiibnen =
hij heeft haar op de tanden; er bat t aare
taffett milifen = hij heeft een veer moeten
laten, is er niet zonder kleerscheuren afgekomen; 0 fa bir rein ‘). gerriimmt verben =
geen haar zal u gekrenkt worden; ein ,t,. in
etM. finben = 6en tegenzin in iets krijgen,
tegen iets opzien; Me ,t,aare ftebn einem :Au
Berge = het haar rijst iem. to berge; fan
gute4 . an einem laffen = geen haar aan
iem. heel laten; fraufe4 .., fraufer Sinn =
gekrulde haren, gekrulde zinnen; etiv. an
(bei) ben .) .. en berbefAieben = iets bij de
haren er bij sleepen; auf ein (f), ob. auf t..
= op een haar, precies; ficb in ben t... en
ifegen = elkaar in 't haar zitten; einem in We
ts .. e fabren = iem. in 't haar vliegen; mit
tsaut unb ,t) .. (en) = met huid en haar; er ift
um rein .t.. beffer = geen haar beter; um ein
b.-- 't scheelde maar eon haar ; zie ook g t a u.
aarsbanb, f. = haarlint.
aafbefen, m. = haren borstel, stoffer.
*aarlieutet, m. = haarnet; einen t. tjaben =
eon roes aan hebben, dronken zijn.
tlaar'biirfte, iv. = haarborstel.
aar'bufctt, m. = pluim.
t•aar'biifc4e1, m. = haarboschje, kuif, lokje.
aarbt, W., zie ,t. a r b t.
1. = frizeerijzer.
aa'rett, fcbin. (b.) = de haren uittrekken;
firb b. = verharen, 't haar verliezen ; vechten,
elkaar in de haren zitten, plukharen.
aarlarbe, iv. = haarverf, haarkleur.
laar'farn, m. = venushaar.
'fafer, tn. = (haar)vezel.
aarl eitt = haarfijn, haarklein.
aar
aar'ffectjte, iv. = haarvlecht; haarroos.
taarliiirtnig = haarvormig.
aarlrifur, iv. = kapsel.
aar'nefiifie, V. = haarvaten.
aar'1emb, f. = haren kleed, boetekleed.
aa'rig = harig, behaard, ruig; onbeschaamd.
aar'tamm, m. = kam, haarkam.
mar'ffauber, m. —4, — = haarkloover,
muggezifter.

f

l

aar'effen,

baarlfein = haarklein, haartip.
,.flar'fontet, tn. = haarster, staartster.
S,Saar'franfljoit, iv. = haarziekte.
aar'irattfe, in. =frizuur, kapsel, krul in 't haar.
tocrarlriiii4ier, t•aar'iiinftfer m. = kapper.
Jcittrstem, 1. = Haarlem.
tlaarlodre, in. = haarlok, krul.
1aarito4 = haarroos, kaal.
*aarlofigfeit, u. — = haarloosheid, kaalheid.
aar'tnatttet, m. = peignoir, haar- of poedermantel.
aarInatratR, iv. = paardeharen matras.
aarinabel, tn. = haarspeld.
aar'neft, 1. = chignon, haardot.
aarlyinfel, m. = fijn penseel.
aar'Ouber, m. = haarpoeder.
aarVuth m. = kapsel, haartooi.
_ acteratut, en. = haarrook, veenrook.
toaar'riArMen, f. = haarbuisje.
aar'faibe, iv. = haarzalf.
aar'ff4arf = vlijmscherp; haarfijn, scherp;
uitorst nauwkeurig.
ottar'fc0eitet, m. (u. in.) = scheiding in 't haar.
aargfcbleife, to. = haarlint, -strik.
aar'fcbinurt, m. = kapsel.
aar'fitneibefabinett, f. = kapperssalon.
aarldntelber, nt. = kapper, barbier.
aar'fttopf, tn. = kuif, haarbos.
aar'fMur, in. = haarknippen; tonsuur.
aarleibe, to. = haarzijde.
aaefeit, 1. = haarsnoer, seton.
aarsfette, to. = haarkant (beg 2eber4).
aar'fieb, 1. = haren zeef.
aar'fo4te, W. = paardeharen zool.
aartfOalter, m. = haarkloover.
aar'itern, in. = komeet.
aar'ftrang, m. = haren koord; varkenskervel; Haarstrang-(gebergte).
4aar'ftritubettb = om 't haar to berge to doen
rijzen, afgrijselijk, vreeselijk.
S)aar'ftric4, m. = ophaal.
aar'tofie, M. = haarbosje, kuif, staartje.
aar'tradit, W. = haardracht, kapsel.
aarluart)4, f. = haarmiddel, kosmetiek.
aarluiciet, m. = papiljot.
aar'kuurt)4, m. = haargroei, haardos.
aarluutft, in. = haarwrong, chignon.
aarluur3et, iv. = haarwortel.
5aar'3eug, 1. = haren stof.
aar'opf, m. = pruikstaart, staartpruik,
vlecht, staart.
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*a'be, tn. — = have, bezitting, eigendom,

vermogen; fabrenbe (). = roerend(e) goed(eren); mein ,f)ab' unb Out = mijn have en goed.
*abea4for'On4afte, tn. = habeascorpusakte.
I. tja'ben, unr.(b.)(babe, baft, bat; batte; Otte;
babe; gebabt) = hebben; (einen) Bern 1. =---lief hebben, houden van : bier au b. = alhier verkrijgbaar; nod au b. fein = nog
vrij zijn; ba4 bat nicbt4 auf lid) = dat heeft
niets te beteekenen; baben Ste Zanf! = ik
dank u; acbt b. = opletten; nun tong er e4
bctben = nu moet hij maar hebben, wat er
op staat; bamit bat e4 Bute 8ege = dat gaat
nog zoo gauw niet, dat heeft geen haast of
er is niets te vreezen; fief Ii. = zich gedragen, zich voordoen; babe bid) nur nicbt = doe
maar niet zoo, houd je maar niet zoo; 0 bat
ficb tua4! = och kom! het zou wat! er lief
Wad baft bu = hij liep (van) wat ben je me.
II. *a'ben, f. —4 = credit; Son unb 0. =---debet en credit; in ba4 .. bringen = in (op)
't credit brengen.
*a'betticiit4, tn. —, —(e) = arme drommel;
Batter bon b. = Wouter Zonderhave.
*a'ber, zie O af er.
,a'beredjt, m. — u. —&, —(e) = betweter,
rechthebber.
[*alierfelbtreiben, f. --& = oudtijds een soort
volksjustitie.]
a'bernm4, T. = havergortpap.
a'berfad, m. = knapzak.
[*a'berrotir, f. = herdersfluit.]
*abigier, in. = hebzucht.
hab'gierin = hebzuchtig, begeerig.
i)abliaft (mit (den ob. KM) inerben= machtig,
meester worden, de hand leggen op.
toa' bicb, zie .t, tit ti cb.
*a'bidit, m. —(e)4, --e = havik.
toa'bidWIlifaue, to.; :fraut, f.; :nafe, to. =
haviks II klauw ; -kruid ; -neus.
fiabilitte'ren, fcbin. (b.) = habiliteeren, de
bevoegdheid bewijzen; fief) 4. = zich ale privaat-docent vestigen.
*atilt', f. —4, —e = habijt, kleed.
*abitu4', m. —4, —4 = habitué.
*aldttt4, m. — = houding, voorkomen.

g

ft etWburgifrI) ...--- Habsburgsch.
*ab'llfr4aft, tn. —, —en; :feligrett, tr.= vermogen, goed, reisgoed.
t•atffelinfeiten, lM. -.--- goed, kleeren, pak en
zak, houden en hebben.

*ab'fitri)t, tn. = hebzucht.

b'fiiittig = hebzuchtig.
ctri)6', f. —4 = hachee, gehakt vleesch.
*ad unb aTtacf = mengsel, rommelboel,janhagel.
*ad'Ilbanr, in.; -belt, f.; :bluff, m. = hak11bank; -b it (-mes); -blok.

*arrbret -, 1. = hakbank; hakkebord, handpauk.

*acle,

tn. —, —tt = ('t)hakken; haktijd; hak,
houweel, schoffel; hiel, hak; ficb auf bie tf?acfen
macben, bie ,t4ad'en tuelfen= zich uit de voeten
maken; einem auf ben ,tiacfen fein = iem. op
de hielen zijn.
*acreifen, f. = hakijzer, -mes.
bilefeltt, fcbtn. (I).) = schoffelen.
*ac'remad = (ttarf unb tad.
I. baaett, fcbtn. (b.) = hakken ; klooven ; spitten,
ophakken; (mit bem Scbnabel) pikken, bijten;
vastplakken.
II.,ac'ten, m. —4, — = hiel, hak.

aandeber, f. = hakleer.
ac'ter, m. -4, — = houwer, spitter, graver.
iielerlittg, m. —(e)4 = hakstroo, haksel.

*mein.
aeferfoIllt, in. = houthakkersloon.

adlneffer, T. = hakmes.
$varifc#,
m. —0, —e = mannetjes-varken.

Oad'fiten, fcbtn. (b.) = vuile taal uitslaan.
*aiber, nt. —f = twist, onmin, ruzie, gekijf;

*iirrfel, m. u. f. — hakstroo, haksel.

[kb., rn. —4, —It = lomp, lor, vodde].

*a'b(e)rer, in. —4, — = twistzoeker, ruziemaker.

*a'berfuntp, ot. = in lompen gehuld persoon,
vuilik.
Da'bern, fcbtn. (b.) = twisten, kijven, krakeelen.
ba'berfiiAtig = twistziek, strijdzuchtig.
a'be4, tn. — = Hades, onderwereld.
a'brer, zie 0 aberer.
a'brian, m. = Hadrianus, Adriaan.
ablciyi, nt. — 4, —4 = Had(s)ji, Mekkapelgrim.
*Oen, m. —4, .t.iifen = haven, veilige plaats,
toevluchtsoord; pot, vat, emmer.
*alettarbeiter, m. = havenwerker, sjouwerman, bootwerker.
*alettilbatnnt, m.; :feuer, f.; :gab, f.;
:meifter, m.; :Ptah, nt.; :ftabt, tn.; :3o111, m.

= haven II hoofd (pier ) ; -licht ; -geld ; -meester;
-plaats ; -stad; -geld.
in. —& = haver; ber 0. fticbt ibn =
de broodkruimels steken hem; e4 ift gut 0.
fden = daar gaat een dominee voorbij.
*alerilbrei, tn.; =brot, f. = haverligortpap,
-brood.
*afere, zie Oabarie.
*alerllernte, In.; :Nth, f.; :griitae, tn. =
haver it oogst; -veld; -gort.
*alerljtaften, m.; :torn, f.; 4nal3, T.; zntebt,
f. = haver II kist ; -korrel ; -mout, -meel.
*alerpffaunte, iv. = kroosje.
*alerfad, m. = haverzak, knapzak.
alerfitleint, M. = afkooksel van haver.
alerftrok f. = haverstroo.
aff, f. —(e)4, —e = haff, baai, inham; ba4
artfcb e, ba4 St urif* 0. = het Frische, het
Koerische haff.
*Ostler, m. —4, — = pottebakker.
I. *aft, m. —(e)4, —e(n) = haak, gesp.
II. *aft, m. u. 1. —(e)4, —e(n) = haft, eendagsvlieg.
III. *aft, tn. — = hechtenis, gevangenschap,
[pand].
baft'bar = aansprakelijk, verantwoordelijk.
*aft'bef0f, m. = bevel tot inhechtenis-ne ming.
tjaf'ten fcbtn. (t.) = gehecht zijn, vastkleven,
blijven zitten; ibre Olicre baftetett an (auf)
ibm = vestigden zich; e4 t). ecutbert auf bent
(lute = dit goed is met schulden belast; ein
Vann an bem Fein Vara baftet = op wien
geen smet kleeft; b. fur ear. = voor iets
borg blijven, instaan, iets waarborgen.
*aft'aelb, 1. = handgeld, godspenning.
aft'tinti, *iiftling, m. —(e)4, —e = gevangene.
*aft'Offidft, tn., *artung, iv. — = aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid.
lag, nt • —(e)4, —e = heg, heining; [struikgewas, boschje].
*a'gebudie, tn. = hagebeuk, witte beuk.
lut'gebiiMett = beuken; ruw, lomp, ruw.
rtigebittte, tn. = rozebottel, eglantierbezie.
a'neborn, m. = mei-, hagedoorn.
OW, m. —4 = bagel, schroot.
tia'netbir4t = zoo dicht als hagel, hageldicht.
*a'getgan#, in. = sneeuwgans.

*ale;

a'gelforn, f. = hagelkorrel.
#regeln, fcbtn. (b.) = hagelen (ook fig.).
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battifeiben.

nosh heet; mit 4athen Dbren auWiren maar
a'aeillfchabett, m.; :feljauer, ut.; :f(fitaa, ut.;
half luisteren; b. unb
= half en half.
:f(f)10fle, tn. = hagelilschade,-bui;-slag, -stee p.
= eendehagel.
ath'affe, m. = halfaap, maki.
*a'aelfcbrot,
atblirutel, m. = halve of valsche mouw.
a'aelfturnt, m. = storm met hagel.
aib'atta4, m. = halfzijden atlas, satinade.
fl'aellierfirberutta, to. = verzekering tegen
kleine boer.
hagelschade.
affebatter, m.
*a'aeltuetter, 1. = onweer met hagel, hagelslag. valifbier, f. = dunbier.
zie
begen.
1.
=
buste.
Spattefilib,
Oit'aett,
C,altilittbutta, tn. = halve beschaving, halve
fla'aer = mager, schraal; afgevallen.
*a'aerfett, to. — = magerheid, schraalheid. wetenschap.
—e(n) = vrijgezel, tmlb'bfitt(Oferb), f. = halfbloed.
a'neft013, m. —en u.
halfbroeder.
oude vrijer.
*alti'britber,
1)(41'141-Etta = half bioed ; halfras.
baba! = haha!
= meerkol.
nt
. — 4,
"stiatble4or, m.; :barna% m.; :bed, f.;
tocitytt, m. —(e0, tf?iibne = haan; (bon RRifjetn) : bifida, 1. = half koor; -damast; -dek; -donkey.
mannetje; haan (ant Oetvebr); kraan (an i3'iir% 4aVber, q3-r(ill. mit Chen. = wegens, om; Um=
de lieveling zijn, 3ttg4 (untaucf4.) = wegens verhuizing; feiner
fern 2c.);
lot gorbe fein
Oefunbbeit
(aber : gefunbbeitobalber) = om,
een wit voetje hebben; einem ben roten
auf Zacb fe#en (ob ftecten) = bij iem. den wegens zijn gezondheid.
vlak verheven, halfrelief,
rooden haan laten kraaien of op 't dak zetten, tiatb'ertiabett
bas-relief.
iems. huis in brand steken.
= haantje.
toettblfabrifat, 1.; 4aften, f.; :fenfter, f. =
f. — 4 ,
half lj fabrikaat; -vasten; -venster.
baYttebillten, zie t a g e b ii ct e n.
aftefranabattb, m. = half-leeren band.
t•atrttettilfuff, m.; , aefe4rel, f.,:fantut, tn. =
harlot! voet (paardebloem; boterbloem, ranon- baltraar = halfgaar.
kel); -gekraai; -kam (plantn. ook : ratelaar); tsafffil gefebrter, nt.; saeft4tutfter, $1.; :nott,
m.; m. = halfllgeleerde, -broers en zusters; -god.
*airttenlliantOf,
; :ruf, m.;
m. =hanellgevecht; -gekraai; -spoor; kbalbl)ett, tn. —, —en = halfheid, oppervlakkigheid, dubbelzinnigheid.
gekraai
-.
hanetred (kiem in een
albs bemb, f. = halfhemd, front.
twthinentritt, m.
afblittei, ro. = schiereiland.
ei, paardeziekte).
balble'rett, fcbt-o. (b.) = halveeren.
hoorndrager.
4"jahn'ret, m. —(e0, —e
halveering.
Ictibie'ruttg, to. —
twit, m. —(eA —e = haai.
halfjaar, semester.
klaitejabr, 1.
koctibtut u. s)ai'bucr, zie eibuct.
m.; :fang, m. = haaill ; -evangst. 1)aftefiiigig = halfjarig, van zes maanden.
= halfjaarlijks(ch).
Heemskinderen.
.
—e bosch, bosschage, woud ;
afferemattiC tn. = half kennis, halve kennis.
aitt, tn.
(Mao% to. = halve kost.
GOttinger dichterbond, ook t•aitt'buttb, m.
= halve cirkel.
ath'frei#,
4tiattt'binfe, to. = veldbies.
u t t e. itattarei4fOrntia = halfcirkelvormig.
4)airti budie, :butte, zie ,f)agebucb e,
to.
= halve bol, halfrond.
$,aftlifttaet,
k•aing ette, tn. = bergreeks in Thuringen.
haakje, haakpen; afkap- k)alblutfctje, tn. = sjees, tilbury, cabriolet.
f.
pingsteeken; cedille; wrok, pik.
ttatbiletitt = halfluid, met gedempte stem.
tItitelctut(er) m. = half klinker.
haak.
t•ctreifen, f.
Voctibleinen, f. = halflinnen.
.„Wilefarbeit, iv. = haakwerk.
halfdonker, schemering.
—, —en = haakwerk(je); twist, Vlaiblid)t, f.
e0iirefer,
nt. —(e0, —e = weioneenigheid, geharrewar, haken-en-oogen.
felaar, middenman.
V)iffethatett, tn. = haakpen.
44, t(e)lia = met haakjes; lichtgeraakt, prik- t.aftentaft, m. = halfstok; eine aa b zte auf
= een vlag halfstok.
kelbaar, kieskeurig, netelig, lastig, nachelijk. eine B'abtte
ijitlefte, fcbto. (ti.) = vasthaken, grijpen; haken; *altVitteffetc, ut. = straal.
1). = ruzie maken, ruzie hebben, elkaar 0.ctIblatottb, ut. = halve maan.
balLeutottbfiirutig = halvemaanvormig.
in 't haar zitten.
haakpen.
hattettacit = halfnaakt.
tv.
= voor de helft van het
I. balm., fcbto. (b.) = haken, grijpen, pakken ; *ctib'padjt,
vruchtgenot verhuurde hoeve.
vastraken.
II. j fl'fett, tn. — — = haak, haakje; moeilijkheid, 4alb'Part = voor de helft ; b. macben = half
bezwaar; haak, vork (van een haakbus); toc0 om half doen.
aib'pfiittber, tn. = halfponder.
therbett WM, friimmt ficb beigiten =
ein
aib'4ior3effatt, f. = halfporcelein, fayence.
wat een goede haak wil worden, moet zich
= er ItalbsrecW = halve draai rechts.
vroeg krommen ; bie Sacbe bat elnen
is een kink in de kabel, er is een moeilijkheid. *altering, ut. = halve kring.
lialb'ruttb = halfrond.
S:jteirenbiirtfle, to. = haakbus.
— = helft.]
[alb'filieib,
tialenfiirutia = haakvormig.
Itaffefri)fiiMtia = van gemengd ras.
= haakladder.
sbalettletter,
= dommel, dommeling, toeV'alb'f(41af,
t•alettfolitiiffel, tn. = haaksleutel, looper.
stand tusschen waken en slapen.
1)(t'fettf(1)iit)e, m. = busschieter.
gmlb'fr4u1), nt. = pantoffel.
*alettfpiefi, ut. = harpoen.
bablebilrig = (eig. van wol) tweemaal per
ijartta = hakig, gehaakt.
Saar geschoren; (fig.) minderwaardig, onrijp.
zie
halfzuster.
= halali (jachtroep).
*albjetjtveiter, Iv.
f. —4,
oath =-. half; auf balbent eege = halfweg; *ctIbleibe, tv. = halve zijde.
uttb nicbt Rana = dat is koud Iyablettlert = halfzijden.
bag tit nicbt
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balfefeitici = van een halve bladzijde.
kmlb'filber, 1. = nieuwzilver.
' . atb'fpiittner, tn. = kleine boer.
alblotb, tn. = halve soldij.
atteftiefet, m. = halflaarsje, bottine.
Italbjtiinbig = van een half uur.
1 attl'itiittbtir0 = om 't halve uur.
ttattaiig-tg = van een halven dag.
hatblot = halfdood.
atb'trauer, to. = halve rouw.
albluit, f. = halfiaken.
! alb'berberf, f. = halfdek.
V)atb'ber4, m. = le of 2e helft van een vers.
*attebetter, nt. = verre neef.
batb'bott = half vol.
toattrtuagett, In. = sjees, tilbury, cabriolet.
Patrittie0 = halfweg, halverwege; ten halve.
Iro. = demi-monde.
attftniffer, tn. = halfgeleerde, schijngeleerde.
E atbluifferei, iro. = halve geleerdheid.
Vlatbluotte, Iv. = halve wol.
battetviir4fig = halfwas(sen), halfvolwassen.
alb'erfel, tn. = halve cirkel.
at'be, W. –, ---tt = berghelling; heuvel.
arfe, *Wen, nt. ---, t■ atfen = kleine boer.
alley, to atrteute, *atter, g3t.= menschen,
die de schepen met paarden stroomop trekken.
iiirte, Yu. —, —n = helft; mit einem our,).
gebn = met iem. half om half doen, iem.
half staan; feine beffere ,t,.= zijn betere helft,
wederhelft.
t•alfter, tr. —, —11, aucb f. u. m. —a, —
halster, town; pistoletasch (aan het zadel).
flti'terbinbe, tv. = halsterverband; galg.
0.alfteriliette, iv. ; :lane, to.; :rienten, m. =
halsterilketting; -lijn (reep); -riem.
4afftern, fc0iv. (fj.) = halsteren, den halster
aandoen.
ati gatO, W. = magere gan g , meeuwgans.
aft', m. —(e)l, —e = klank, toon, galm.
ais le to. —, —n = hal, halle, zuilegang,
portiek, zaal, paleis.
I. Vlattetuita(4), f. —(a), —a = halleluja.
II. tjailetus ia(0)! = halleluja!
IjR I'lett, fd)n). (Ij.) = klinken, galmen, weerklinken.
*attettler, toaller, m. ----a, — = bewoner
van Halle, Haller.
4alletc4, ballifili = Hallisch.
ilig, iv - —, —en = waddeneiland.
lfiabr, 1. = jubeljaar.
balltr! = hallo ! allons!
Otato'bri, m. —a, —a = snaak, klant, rare.
aflo're, m. --n, —n = arbeider in de zoutgroeven van Halle.
tottilun'te, zie tctfunf e.
altuAittation', tn. —, —en = hallucinatie.
*atm, nt. —(e)a, —e = halm, stengel, riet;
,ctftne aieben = loten, vechten.
1. —a = Halma (spel).
atnt'ernte, iv. = koren-, graanoogst.
to. = koren.
atnefrudit,
E
toatnernoten, m. = halmknoop.
m.
—ea,
,tiffe = hals, keel, nek; einen
!p ath,
fcbtimmen ,C). tiaben=pijn in de keel hebben;
aua bottem t■ atfe = uit voile borst, uit alle
macht; baa bricbt Om ben 43. = dat breekt
hem den nek, stort hem in 't ongeluk, geeft
hem den genadeslag; e get)t Om an ben ,).=
zijn leven staat op 't spel, hij moet er zwaar
voor boeten; fid) etrv. auf ben 43. laben= zich
jets op den hals halen; fid) ettb. ob. einen boot
et)alfe fcbaffen = zich van iem. of lets afmaken;

alblvett,
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efnem ilber ben
footmen = iem. verrassen,
overvallen; einem auf bent ,t). fiegen = iem.
voortdurend lastig vallen; id) Obe
an
fatt = het hangt me de keel uit;
ben
Her kotif = hals over kop;
geben (van
jachthonden)
blaffen, aanslaan.
t•aWabfitneiber, in. = afzetter, voekeraar,
bloedzuiger.
= halsader.
c7t14'aber
=
aWbanb, 1. = halsband; bal banfene
de strop.
= halsberg, pantserhemd.
aW'tierge,
oat#'bittbe, to. = das, halsdoekje.
kilaWbriiittte, tn. = keelontsteking, angina.
tiat4'brertenb = halsbrekend, gevaarlijk.
—n = halsband; hals (ant Segel).
t•arfe,
toat4'elfett, f. = halsboei, -ijzer, -beugel.
barien, fd)tu. (fj.) = [omhelzen]; voor den
wii:d draaien.
= keelontsteking.
t•aWent3iittbung,
tytWgebettb = (van jachthonden) blaffend,
aansla%nd.
tiattegerirbt, f. = halsreeht, -gericht.
k)attngefe4nteibe, 1.; =gefripaufft, to.; :ge:
frtjtviir, 1. = halsil versiersel; -gezwel; -zweer.
- capuchon, halskap, kap
t•aWfabbe
(voor een paard).
= halsketen.
aWfette,
atilaragett, tn. = (hals)boord, kraagje.
= hats- of keelziekte.
klaterrattibeit,
- plooikraag(je), plooisel.
it•atnrattfe,
= keelamandelen.
V•aWntattbetn,
*at4' ntuaet, m.; :nerb, m. = hals- of nekil spier; -zenuw.
hals band ;
)(7114'llring,
=fittagaber,
-slagader.
strik, das.
t)at?Yfttleife, tu.
= halsversiersel, -snoer.
VoaWfittttuct,
halssnoer.
V)atitVfclittur,
= keeltering.
aWjebtuittbflufit,
halsstarrig,
hardnekkig, stijftiaWitarrig =
hoofdig, koppig, eigenzinnig.
= halsstarrigheid enz.
trateitarrigfeit,
atO'ftintnte, = keel-, kopstem, fausset.
*aWftilict, f. = halsstuk (rundvleesch of deel
van een harnas).
= das, halsdoek.
toal4stur4,
Voiitjung, tn. = halsvorming (bij 't paard).
ipaWitieh, 1. = pijn in de keel, keelpijn.
halsilwijdte,
tn.;
m.
-wervel.
I. trait, m.
—e = halt, rusttijd, stilstand;
madjen
steun, steunpunt, stut, houvast;
halt houden; biefer Cutoff bat (einen =
heeft geen pit, geen stevigheid; batt = halt!
stop 1
II. halt (fabb.) = nu juist, nu eenmaal, immers, toch.]
houdbaar, vol te houden, te verOatt'bar
dedigen, duurzaam, stevig, solide.
toattibarfeit, — = houdbaarheid, verdedigbaarheid, sterkte, duurzaamheid, soliditeit,
stevigheid.
I. Ijalten, ft. (fj.) (bu er [Aft; Melt;
Mete; fiatte! geOatten) = houden, vasthouden,
tegenhouden, inhouden, bevatten; stevig, solide zijn; ber ,8ug Ott = de trein stopt;
Mitt ein Nagen bin ber Ziir = er staat een
rijtuig voor de deur; bat aaf3 bait 100 1
't vat heeft een inhoud van 100 L.; Oottea
Webote b. = Gods geboden houden of in acht
nemen; feine Oebienten gut = goed behangoed in orde
delen; feitte aleiber gut 4.
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houden; einen turn, ftta4 1. iem. kort
houden; einen lieb unb Wert b. = veel van
iem. houden en hem achten; (feine Wiabtpit)
houden of doen; 9,Nufterung = inspectie h.;
(ficb) Verb unb Gagen, eine Beitung b. =
equipage, een courant (er op na) houden;
frtabla b. schadeloos stellen; Zreu' unb
etauben = de goede trouw in acht nemen,
eerbiedigen; Zritt b. = den pas markeeren;
= den adem inhouden;
ben Item an ficb
er fonnte nicbt ranger an lid)
hij kon zich
niet langer inhouden, bedwingen; grote Stitch
veel met iem. op(ob. bid) auf einen I).
hebben; auf atty . b. = op iets gesteld zijn,
hechten aan iets; bu mutt eau. auf bid) b.
je moat, wat gevoel van eigenwaarde hebben;
= iem. aan zijn woord
einen beam fort
houden;
far = houden, aanzien voor; icb
batte ed filr gut, baf3... = ik ben van oordeel
dat...; id) batte baftir, bat = ik houd 't
er voor, dat...; in 91efpert b. = in respekt,
in bedwang h.; lot Baume b. = in tooth h.;
(gteicben) Scbritt mit einem = gelijken pas
met iem. houden; 0 mit einem = 't met
iem. houden ; inie tuotten Sig ed bamit gebatten
baben? = hoe wilt U, dat 't gebeuren zal? of
dat daarmee gehandeld wordt? idj batte ed
bamit fo = ik doe dat zoo; b0 cbiff bait
nart) Sitben = houdt zuidwaarts aan; ein
ninb fiber bie Zaufe b. = ten doop h.; id)
Otte nicbt bid bon ibm = ik acht, stel hem
niet hoog ; iva batten Ste babon? = wat dunkt,
wat zegt U daarvan? b0Seintge3u Mate b. =
zuinig omgaan met 't zijne; flrlj
zich
houden, zich staande houden, stand houden;
fidj 5u einem b. iems. partij houden; ficb
an ettu. (Mt u. tat.) b.= zich aan iets vasthouden, zich aan iets houden; icb batte midi
an ibnt ob. iljn = ik houd mij aan hem; ficb
aufrecbt I). = blijven staan; bie gartoffeln
fist) nicbt = blijven niet goed, kunnen niet
goed bewaard blijven, duren; er fonnte ficr)
nicbt b. = hij kon zich niet inhouden; e bat
fcbtner ibn itberougen = het is, gaat woeilijk,
lastig, het is bijna niet te doen om hem te
overtuigen.
V)at'ten, f.
houden; ei boar rein 0.
(meljr) = er was geen houden (meer) aan.
= standplaats (fiir profcbfen);
k,artePlath
verder ook: pleisterplaats.
toaff ter, m. stut, steno; houder
(voor pen, potlood enz.); handvat; oor; (kifterr.)
herder, veehoeder.
herdersjongen.
a1'terbnbe, m.
sein om te stoppen.
atefional, f.
halte, stop-, pleisterplaats.
oallefteffe, in.
onbestendig, onstandvastig, onvast,
broos; onhoudbaar.
*aftlofigreit, in. — = onbestendigheid, broosheld.
—, —en = houding, stand, get■ artung,
drag, manier van zijn; (handel) stemming;
flauwe stemming.
fcbtuacbe
onbestendig; onbehoorlijk.
fialluttOto?$
schoelje, schelm,
Victlun'te, nt. — n, —n
am, in. = Chain.
[schurk.
boomnirnfen,
atnabrtia'bett, 431.
haematogeen.
iintatogetf, 1. —(e)
Hamburg.
fltu t burg, f.
bant'burgifd) = Hamburgsch.
Oant'butte, zie 0agebutte.
werp- of kruisnet;
amen,
vischhaak; patripenet.

4ianb.

*antlef, in. —, —n = handvol.
Iiiilitife0 = boosaardig, kwaadaardig, valsch,
gemeen.
V)kiutling, m. —(e)d, —e = gesnedene, eunuch.
epatnIttel, m. ---, 0iimmet u. — = hamel,
ram; slikrand aan kleeren; nut tvieber auf
befagten k). attritcf3utommen = om weer op
ons onderwerp te komen.
oictm'inetbraten,m.=gebradenschapevleesch.
V)am'ittelilbruft, tn.; =felt, f.; =ffeifft, f.;
:fettle, tu. = schapeliborst; -vel; ,vleesch;
-bout.
am'melfbrung, m. = zijsprong, bokkesprong.
*ant'nter, nt. —d, jammer = hamer ; klepel;
smederij, fabriek; Inter ben 0. bringen =
onder den hamer brengen.
tiantInerarbeiter, m. = hameraar, smidsknecht.
bant'uterbar = hamerbaar.
*ant'nterbarieit, tn. — = hamerbaarheid.
toanenterfifd), tn. = hamervisch, soort van haai.
liantItterfarntig = hamervormig.
anentertyti, m. = hamerhaai.
antInerberr, tn. = eigenaar van een smederij.
kintInerlein, m. -4, —; toiint'lltertinn, m•
—(e0, —e: 0e-titer 0. = beul, duivel, bansworst, goochelaar.
V)antimertnelfter, m. = baas, directeur van
een gieterij of smederij.
ilantintern, fcbtn. (b.) = hameren, slaan met
den hamer, bewerken met den hamer.
•ctin'nterfeljlacte, tn. = metaalslak.
r Ilifdel.0ag, m.; 4Mtnieb,nt.= hamer}laant
g ;In.sem

t

tnintitnerftler, m. = steel v. d. hamer.
*antintertuert, f. = smederij, gieterij.
V•iimoglobin', f. —(e) = bloedkleurstof.
iintorrbagie', tn. – = bloeding.
amorriviballeiben, T. = last van aambeien.
antorrbois bett, 431. = aambeien.
l,am'ielmann, m. = draadpop, hansworst.
oainvfet, zie 0 a nt f et.
V•ant`fter, nt. -----, — = hamster; iem. die
een zittend leven lijdt; symb. voor „lief".
V•am'fterbau, m. = hamsterhol.
Oanb, iv. —, 0anbe = hand, schrift ; cafe 0iinbe
boa au tun baben = de handen vol hebben;
feine 0. riibren = geen hand uitsteken ; 0. att
serf tegen = de handen aan 't werk slaan;
0. an lid) tegen = de hand aan zich zelf slaan;
freie 0. baben = de handen vrij hebben; 0.
auf ettv. legen = de hand op iets leggen, iets
in bezit nemen; range 01inbe baben = groote
-macht, lange armen (fig.) hebben; eine Zacbe
bat 0. unb ant = staat op pooten, is flank
in orde; furer 0. = zonder dralen; recbter,
linter ,S). = aan de rechter, linkerhand; bide
.iinbe tnacben leicbt ein nbe = vele handen
maken licht werk; einem etiv. an bie 0.
geben = iem. jets aan de hand doen; einem
an bie 0. gebn = iem. een handje helpen;
einem mit Nat unb Zat an bie 0. gebn=iem.
met raad en daad bijstaan; auf (ben) 01inben
tragen = op de handen dragen; 0 tiegt auf
ben (ftadjen) 0. = 't ligt voor de h.; atti4
freier 0. berfaufen = onderhands verkoopen;
atO erfter 0. = uit de eerste h.; atO (bon)
ben 0. in ben Ounb = van de h. in den tand;
bei ben ,t). (5ur 0.) fein, baben = bij de hand
zijn, hebben; einem dip . in bie 0iinbe fpieten
= tem. jets in handen spelen; Witter in toter
0. = goederen in de doode h.; bie Leine in
bie 0. neinnen = beenen maken, de beenen
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onder den arm nemen; bad ,t.era in ber to.
tragen = open(hartig) zijn; linter ber .t.. =
onderhands; etin. gebt einem fcbneft lion ber
(., bon ,dnben = iets gaat iem. vlug of of
vlug van de h.;rje Sur tinfen ,t). = huwelijk
met de linker h.; au ,f)anben b0 ,t,errn .. =
den Heer .. in handen; zie ook eige n.
)attb' II ainbot tn.; :art' eft, iv.; :arbetter, m. =
hand 11 aambeeldj e ; -werk (-arbeid); -arbeider.
V•attblat40, tn.; :auflegung, til.; :anftabe,
tn. = handjjatlas; -oplegging; -uitgave (zakuitgave).
t•anblbelf, T.; :befen, m.; : beWennnap tn. =
hand II bij l; -bezem ; -beweging.
*anblbibet, tn.; :bifiltuttni, m.; =borer,
in. = handllbijbel (zakb.); -bibliotheek (zakb.);
-boor.
V)anb'llbreit, iv.; =breite, W. = handilbreed,
-breedte.
*attb'briefiten, f. = briefje.
4oanbi llitur4, f.; :biirbfe, m.; =bilget, m. =
hand il boek ; -bus (karabijn, snaphaan); -beugel
(aan een geweer).
anb'bette, iv. = dekentje, dekkleedje ; paardedek, schabrak.
attb'biettft, tn. = handdienst, heeredienst.
iin'bebruct, m. = handdruk.
anbleinter, m.; ,eifen (ob. :feffein), 43f.=
handllemmer; -boeien.
Vinsbeitatfiten, f.= handgeklap, toejuiching,
applaus.
Vlan'bei, m. --&, iinbet = zaak, aangelegenheid, onaangename zaak, twistzaak, twist,
standjes, proces; handel, koophandel, koop;
.t.iinbet fucben, anfangen = twist, standjes
zoeken; einen t). abicbtieten = een koop sluiten; ,. unb lhanbet = doen en laten; t.. bat
eanbef = 't kan verkeeren.
att'beftt, fcbib. (b.) = handelen, to werk gaan,
handel drijven; afdingen; bad Zittc0 banbeft
bon ber Krbeitfreibeit = het boek handelt over
de vrijheid van arbeid; um etin. b. = over
iets marchandeeren; er raft mit ficb b. = hij
laat wel afdingen, is schikkelijk; mit Gone b.
= in wol handelen, doen; firn b.: a banbett rub
um fein Mild [bon feinem q6.] = het gaat om
zijn geluk, er is sprake, kwestie van ...
iian'belClagent, m.; =afabeinfe, ty.; range=
tegenieit, iv. = handelsilagent; -akademie
(-school); -aangelegenheid.
tlan'be011arithntetii, to.; qtrtitel, m.; :aukfilm% m. = handels II rekenen; -artikel; -comitó.
att'beWiteftiffetter, m. = handelsbediende.
an'bet4II fteriMt, m.; AtegeOungen, X31.;
:l land, Iv. = handelsilbericht (-verslag);
-betrekkingen; -balans.
V•an'beWbraurf), m. = gebruik, usantie in
den handel.
Vl an'bef411brief, in.; :bud, f. = handels-,
koopmans II brief ; -boek.
an'betfMaft, to. — = handel, koopmanschap.
att'beMtener, m. = handelsbediende.
ban'beWeittig fein, inerben = 't (over een
zaak) eens zijn, worden.
V■ ansbeICIfirtna, m.; :ftotte, tn. = handels11firma; -vloot.
anibefOrau, tn. = koopvrouw.
. an'befOreibeit, W. = vrijheid van handel.
att'betOlartiter, nt. = hovenier.
an'beiClgeift, m.; =geogra4Ate, tb. = handelsligeest ; -aardrijkskunde.
ImtebeOgeriMt, 1.— rechtbank v. koophandel.
vatebefflgefobitft, f.; =ftcfe4ittte, iv.; =ftefelt:

1
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fitaft, Iti.; :gefeth 1. = handels II zaak; -geschie-denis ; -maatschappij (vennootschap); -wet.
tlan'belftefetpudi, f. = wetboek van koophandel.
V)an'belCgelviefit, 1.; =gelutAnbeit, iv.; =Ile:
tuigbe, T.; :10, f. = handelsligewicht;
-gebruik; -magazijn; -huis.
k)an'beOfjerr, tn. = koopman, handelaar;
hoofd van een handelszaak.
V•an'beiCf)ttfMule, tn.; :intereffe, f. =
handels ll hoogeschool; -belang.
t•an'beiRantnter, W.= kamer van koophandel.
toettebeW II orrefponben3, ID.; 4riff4,
:funbe Ofe4re), iv. = handelslIcorrespondentie; -krizis; -kennis.
*an'beiClutaffer, m.; :mann, nt.; :made,
M. = handelsilmakelaar; -man (koopman);
-merk (fabrieksmerk).
t•an'beffttiitt8e, it). = negotiepenning.
V•an'beiCIOtat, m.; :rettt, 1.; :reife, iv. =
handels if plaats ; -recht ; -reis.
to an'beW II reifettb er, m., = fart) e, iv. = handels 11 reiziger; -zaak.
fltt'bet4frbiff, 1. = koopvaardijschip.
an'bel0Mule, in. = handelsschool.
an'belOrniiter, m. = leerling van de handelsschool.
tlatt'betMerre, iv. = handelsverbod, afsluiting; (continentaalstelsel).
tlangbel4'llftaat, m.; qtabt, W.; :ftanb, m.;
=tag, m. = handelsilstaat, -stad; -stand;
-congres.
Win'belfilittig = twistziek.
to an'beW II untertte4ntung, W.; :berbinbung,
Do., :beriebr, en.; :tlertrag, m. = handelqonderneming; -relatie (-betrekking); -verkeer ;
-verdrag.
Vlan'beMolf, f. = handeldrijvend yolk.
[ an'beWluelfe, zie t.anbtunOtbeife].
t•an'beICItueg, m.; :Welt, m.; :Wiffenfttaft,
iv.; :3eirtien, f.; •=3eitung, M.; :31veta, m. =
handels II weg ; -wereld ; -wetenschap ; -merk;
-courant; -tak (-twijg).
tlan'belvafitett, 1. = ('t) wasschen van de
handen.
[tianblaii, 1. = waschkom].
attbleger, m. = stoffer.
anblertigreit, it). = vaardigheid in de handen, handigheid.
toanblertigretOunterrhtt, m. = onderwijs
in handearbeid.
to. anbleffeitt, $1. = handboeien.
banbjeft = stevig, sterk, kloek, pootig, robuust;
[einen t. macben = iem. gevangen zetten].
anblefte, Iv. —, —n = oorkonde.
anb'ffiht e, iv. = vlakke hand, palm v. d. hand.
attb'fliigier, IM. = handvleugeligen.
nanblijrntig = handvormig.
Voattb'getb, 1. = handgeld, godspenning,
handgift.
anb'gelent, f. = handgewricht, pols.
attb'genteftt = handgemeen.
C)attb'gentenge, 1. = vechtpartij, kloppartij,
gevecht van man tegen man; (mit einem) ink
tt.. geraten = handgemeen worden.
nb'gepatf, 1. = handbagage.
anb'fild)t, lb. = jicht in de handen.
ttb'granate, iv. = handgranaat.
liattlrgreifttit = tastbaar, voelbaar, blijkbaar,
voor de hand liggend; {j. tnerben = handgemeen, handtastelijk worden.
clanb'greifitr4felt, iv. —, — en = blijkbaarheid; handtastelijkheid.
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t)anb'griff, nt. = handgreep, kunstgreep,
manipulatie; gevest, greep; heft.
banb'gro# = zoo groot als een hand.
k)anlrbabe, m. = handvatsel, handvat, heft,
hengsel, oor, ring, knop, houvast (ook fig.).
4 anbliaben,fcb tv. ([j.) = hanteeren, behandelen;
(ba?, (r003, ba?, Reljt, bie arbnung) handhaven.
*anlY4abung, M.= hanteering; handhaving.
14anblAft : auf b... er Zat = op heeter daad].
banblpd) = zoo hoog als een hand.
toan'bital) (spr.: hendikep), f. -4, -4 =
handicap.
toanbliife, m. = (met de hand gemaakt)
roomkaasje.
antaauf, m. = koop uit de hand; kleinhandel.
anbliaOper, tn. = handklapper, castagnet.
! anWtorb, m. = hengselmand, handkorf(je);
korf (van een degen).
anblranfe, tn. = plooisel, manchet, lub.
g anblufb tn. = handkus; er tommt gerabe
Aunt ,t.. = hij komt juist op tijd.
antvtanger, nt. = opperman.
anblaterne, tn. = handlantaarn.
anbleiter, in. = draagbare ladder, touwladder.
iinb'ter, m. --, — = handelaar, koopman.
anbleurbter, m. ----.. blaker.
anb itegiton, T. = hand- of zakwoordeboek.
4 anblicti = gemakkelijk (te hanteeren), handig,
handzaam, handelbaar; (fdjineta.) Oink, stevig.
[4anlYto = handeloos; ongrijpbaar, zonder
houvast].
t•anblung, tn. -, - en = handeling, daad;
actie; handel, handelszaak, winkel.
k)anblungCbefliffener (:biener, =ge4iffe),
tn.; :reifentter, m. = handelsilbediende;
-reiziger.
tranblungfteife, tn. = handelwijze, manier
van doen.
tlanbi llinefier, 1.; :ntiirfer, m.; :muff, in. =
hand II mes ; -mortier; -mof.
t•antvIltniitge, tv.; :Pferb, I.; :preffe, tn. =
handijmolen; -paard; -pers; einen unter bie
,t)anbtniible friegen = iem. te pakken, in zijn
vingers krijgen.
kilanb'reirtung, tn. —, —en = ondersteuning,
bijstand, hulp, handreiking.
anbliige, tv. = handzaag.
Voattbfc4art, m. -(e0, —e = lange Turksche
kromme sabel.
a-titviAein, tn. = ontvangbewijs, rep.
tlanblie)tag, m.; :frftranbe, tn. = halt*
slag; -schroef.
anb'fMreiben, 1. = eigenhandig schrijven.
Os anblArift, tn. = handschrift, manuscript;
hand(schrift); stuk, geschrift.
fianbjc4rifttir4 = eigenhandig • (geschreven);
schriftelijk, in handschrift, in manuscript.
toanblcf)uti, m = handschoen; ben ,t.. W.
tverfen, atOebett = den handschoen toewerpen, opnemen; er fft tuie ein untgefebrter tt..=
hij is omgekeerd als het blad van een boom.
tlanbIctiutMabrit, tn.; :taben, m.; :leber, 1.;
4naMer, m. = handsehoenilfabriek, -winkel;
-le(d)er; -maker.
hb" anb i llfelfe, tn.; :liege', 1.; :10ritfe, tv. =
handl zeep; -zegel (privaat zegel); -spuit.
k3anbitreick In. = vlugge, snelle, onverwachte manoeuvre.
anb'teUer, m., zie ,f t d dl e.
anb'tronttnet,tv.=ha,ndtrom(mel),tamboerijn.
anIrturk f. = handdoek.
anbluciAatter, m. = handdoekerek.
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*antt'untbre4en, f.: im ,t). = in een ommezien, in een wip.
daub= unb ZPann'bienfte, V. = hand- en
spandiensten.
*anb'berfauf, m. = verkoop in 't klein.
anb'll boll, m.; :ittaffe, tv.; :Wagon, m.;
:tueifer, W. = hand] vol; -wapen; -wagen;
-wijzer.
*atiblaerf, 1. = handwerk, ambacht, yak;
er ift feine ,t)anbinerN ein Sc4neiber = hij is
kleermaker van zijn ambacht; einem bet t).
tegen = iem. beletten zijn bedrijf uit te oefenen, ook: iem. iets afleeren; ba4 ,t). gritten =
bij zijn vakgenooten aanloopen (om ondersteuning); neunerfei ,., acbtae4nerfei tinglitcf
twaalf ambachten, dertien ongelukken; ,t). lytt
einen golbnen Onben = wie een ambacht kent,
behoeft geen gebrek te lijden.
•cinb'Itterter, m. - - = handwerks-, ambachtsman.
tlannuerferberein, m. = werkliedevereeniging.
tranVinert4iittefter, m. = deken (van een
gilde), overman.
tlattbs tverNburpte, nt. = reizend ambachtsgezel, ambachtsjongen.
t•antatierf4brauck m, = gebruik onder ambachtslieden.
critti'1uert4gefelte, tn. = ambachtsknecht.
anb'tverNgrufl, m. = kameraadschappelijke
groet; hulp aan rondtrekkende vakgenooten
(vit. ,t.ctnbinerf).
anblverNtabe, tn. = gildekas.
annnerOntann, in. = handwerksman, ambachtsman.
lianblvert4ntiiffig = volgens het gebruik
onder ambachtslieden, ambachts...; alledaagsch, den sleur volgend, zonder geest.
tlanblueraneib, trt. ---. beroepsnijd.
anbriverMeug, 1. = gereedschap.
anbluertNnnit, tn. = gilde.
. antilthinbe, tn.; ,.iniirterbur4, 1.; :tuur3et,
tv. = handlhaspel, -woordeboek; -wortel
(gewricht).
*anb'3eidien, f. = teeken, kruisje (in plaats
van handteekening).
t•anb'3elitnung, tn. = teekening uit de hand;
handteekening.
t)anb'3irret, m. = handpasser.
anb'3ng, m. = paraaf.
ant, m. —(e) = hennep; fi,t ni,* atO bent
t■ anfe finben eiinnen = zich niet uit een
moeilijkheid weten te helpen.
Oanfl atter, tn.; :ban, m.; :brer4e, tn. hennep ii akker ; -teelt; -braak.
t)anf'brant, tn.: er fit mit ber ,ts. getraut
tvorben = hij is opgehangen.
anfbarre, tv. = hennepeest; hennepdroging.
aiffen, tjan'ten = hennepen, van hennep.
tfranfi llgarn, 1.; :4iinbler, tn.; :4eitet, tv.;
:torn, 1. = hennep 11 garen ; -handelaar ; -hekel ;
-zaad.
ing, nt. - (e% - e = kneu(tje), robijntje.
anflneite, tn. = boommees.
anmiitite, tn.; :iit, 1.; :famen, m.; zfriiivinge,
rfil
tn. = henneplimolen; -olie; -zaad; -braak.
tlitf'ftenget, nt. = hennepsteel, -stengel, -stok.
ring, m. -(e) = neiging, lust, trek; helling.
Cilfgellbalm, tn.; :batten, m.; :baufj, m. =hanglispoor, -balk; -buik.
iin'geboben, In. = droogzolder.
*Cin'aelibriicte, to.; :tampe, iv.; :matte, in. =
hang 11 brug ; -lamp; -mat.
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*Itt'nett, ft. (b.) (icb bange, bu bangft; bing;
binge; battge! gebangen) = hangen, hangende
zijn, opgehangen zijn; an einem feibnen aaben
b. = aan een zijden draadje hangen; ber
,fittiet bangt ibm boiler 15!.eigen = de speelman zit bij hem op 't dak; an einem, ettn. ban.
gen = aan iem., iets hechten, gehecht zijn;
b. bleiben = blijven zitten (in de klasse).
I. biitt'aett, fcbtn. (b.) = hangen, ophangen; er
laf3t ben kotif, ble Cbren, bie atilget tj. = hij
laat 't hoofd, de ooren, de vleugels hangen
(is moedeloos); an ben 9lagel b. = aan den
kapstok hangen; fein .era an env. tj. = zijn
hart aan iets hechten; ben 9)lantet nacj bem
einbe b. = de huik naar den wind hangen;
ook voor tj a n g en; fic# fj. = zich ophangen.
II. V•iitt'aett, 1.: mit .. unb Uiirgen = met
hangen en worgen.
tlan'genbeL f. = de hellende bovenwand van
een mijngang.
Oiitt'aenfttert = waard om opgehangen to
worden.
todn'aer, m. —4, — = hanger.
Adn'oetchlot f. = hangslot.
iittraelveibe, to. = treurwilg.
attire, tr. —, —n = dij (eine& $ferbe4).
kbanina, Voan'ne, tr.; toann'clien, 1. = Johanna, Hanna, Hansje, Jeanne.
tian'nentattn, m. —(e)4, ..manner = Hanneman (spotn. voor „Deep").
toannobera'ner, t•antto'berer, m. —b, —
Hannoveraan.
banno'ber(i)frb,banniYberifM=Hannoversch.
tlent4, m. = Hans, Jan; .. obtte Sorgen =
zieltje zonder zorg; zie 0 cif f e.
ttIt'fa, toattle, Iv. — = Hanza.
attlatiunb, m. = Hanzaverbond.
atOi tten, 1. = Jantje; tba4 .. nicbt ternt,
ternt ,t4an4 nimtnerinebr = wat Jantje niet
leert, zal Jan nooit leeren.
t•attfeat', en. —en, —en = Hanzeaat.
banfea'tifit = Hanzeatisch.
fttilebttnb, nt. = Hanza-, Hanzeverbond.
citobantor, zie Zampf.
batt'fetn, fcbtn. (ti.) = foppen, beetnemen, sollen met, ontgroenen, (onder de linie) doopen.
. anleftabt, tn. = Hanzestad.
an4ttare, tn. = Mallejan, gek, idioot.
_ anOitittrit', m. —(e)4, —e u. ..tnitrfte =
Hansworst.
l_a-It4Itturftia'be, tn. = hansworstespel, klucht.
,an'tet, tn. —, —n = halter.
bantie'ren, fcbtn. (b.) = bezig zijn; b. mit =
hanteeren, omgaan met; [handel drijven, bedrijf uitoefenen].
antie'rung, tr. —, — en = bedrijf, beroep, werk.
alum (telegramadres van de tramburg,
itmerifanifte Vafetfabit:itftien:Oiefefifcbaft).
ba'periti = ruw, onbeholpen.
liaspern, fcbtr. (b.) = haperen; ba ba.bert 6 =
daar zit hem de moeilijkheid, daar schort het;
e4 batierte jebe4mal = 't hokte telkens.
I. t■ aty pen, in. —b, — = hap, beet, brok.
H. imp'pen, fc0tr. (b.) = happen.
implita = gulzig, begeerig; ruw, erg.
bar! = haar! (naar links!)
iarannie'ren (spr.: ..gkie..), fciriv. (j.) _harangueeren, aanspraak houden,
t•iir'criett, f. ---, — = haartje.
ar'be, tv. —, —n = dorpsdistrict.
ar'be4boat, nt. = baljuw.
arbt, bie = de Haardt.

arbt'gebirge, 1. = Haardtgebergte.

a'rent, tn. —4, —4 = harem.
giiirren
= haren, van haar; barene4 Oetnanb,

,t■ emb = haren kleed, boetekleed.
arefie', tr. —, —n = herezie, ketterij.
Voilrelifer, m. —4, — = ketter.
tiiirelifrO = kettersch.
aefe, in. —, —n = harp.
arfenetr, T. —(e)4, —e = kleine harp.
arfettiff, m. —en, —en; toarrner, m. —4,
— = harpist, harpspeler.
arteni'ititt, *arrnerin, in. —, — nen =
harpiste.
toar'fettillang, m.; :ntiibc4en, f.; :fOiet, f.;
=Aug, tn. = harp;;toon; -speelster; -spel; -spel.
to,Wring, nt. zie ,ering.
tlarle, tn. —, —n = hark; icb WM ibin aeigen,
tna4 eine ,t). fit = ik zal het hem eens aan
zijn verstand brengen.
harlen, fcbir. (b.) = harken.
Vlarlefin, nt. = Harlekijn (ook de vlinder).
*arterina'be, tn. —, —n; k)arletinO0ofie,
tn. = Harlekinade, klucht.
Oarnt, tn. —(e)4 = knagend verdriet, smart,
kommer; ongelijk, krenking.
Oiir'ntett flit, fcttiv. (b.) = zich bedroeven,
kniezen, zich kwellen.
4anittlo0 = onschuldig, onschadelijk, onnoozel,
argeloos.
artn'tofinfett, iv. — = onschuld enz.
armonie', tn. —, —n = harmonie, overeenstemming, eenstemmigheid, eendracht.
Vlartnontellebre, tr.; :mufti, tn. = harmoniellleer; -muziek (kopermuziek).
4arntottie'ren, febtn. (b.) = harmonieeren,
overeenstemmen.
arttto'itti, it). — = harmonieleer.
arnto'niia, hi. —, —4 u. .. fen =harmonika.
bartito'nifc# = harmonisch ; welluidend, samenstemmend, eensgezind.
arntoltinnt, 1. —4, —4 u. ..nien = har4oarn, m. —(e)4 = urine. [monium.
barn'artig = urineachtig.
t•arttibrennen, f. = branderige urine.
tmenen, fcbtn. (b.) = urineeren, wateren.
arniftufb m. = pisvloed.
artfgang, nt. = urineweg, -leider.
artenefiit f. = urinevat.
artt'grteL m. = graveel.
k)ar'nifc0, nt. —e4, —e = harnas, wapenrusting, kuras; einen in et.. jagen of bringen =
iem. in 't harnas jagen; in ,t). geraten = in
woede, in toorn geraken, driftig worden.
arttlaffen, f. = urineloozing.
arteriAre, to. = urinebuis, -leider.
arn'rubr, tr. = diabetes.
arn'ftein, m. = blaas-, niersteen.
barn'trethettb = urinedrijvend.
k)arn'ljberftoOfung, tn.; =Meg, m.; =3aPfer,
m. = urinellverstopping; -weg; -aftapper.
Ciarpulte, tr. —, —n = harpoen.
harOunte'ren, fc4tr. (tj.) = harpoeneeren.
arpunte'rer, m. —4, — = harpoenier.
arOtrie, tn. —, —n = harpij.
tjar'ren, fcbtn. (b.) einer Sacbe ob. auf dim =
(met ongeduld) op iets wachten, iets verbeiden,
verlangend naar iets uitzien; mit .). unb,t)of.
fen bati4 mancber getroffen = geduld overwint
alles; .offen nub ,t). ntacbt mandjen bum liar.
ren = menigeen wordt in zijn hoop bedrogen
of wachten is erg vervelend.
tjarfc4 = hard, ruw (bon einer Orotfcbnitte,
bon ber atinbe einer euttbe).
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tn. —, —en = (fcbtvel6.)

legerafdeeling, troep.

dart (barter) = hard, ruw, hevig, hardvochtig,

streng, zwaar; vlak, dicht; einen barten 2eib
baben = hardlijvig zijn; er bat einen barten
Stopf = hij heeft een harden kop, een hard
hoofd, is dom, onbevattelijk of eigenzinnig;
eine barte Stirn een stalen voorhoofd; icb
merbe einen batten Stanb baben = ik zal een
harden dobber hebben, 't zal mij veel moeite
kosten; barter rater = klinkende daalder,
zilveren daalder; einem b. 5ufeten = iem.
onstuimig aanvallen, krachtig aangrijpen, in't
nauw brengen, bij iem. krachtig aanhouden;
t). am Sege, bei bem r or = vlak aan den
weg, bij de poort; e& tam tbn (ob. ibm) b.
an = het vial hem moeilijk, lastig, was hem
niet aangenaam.
—n = hardheid, ruwheid, hardi13.
vochtigheid, gestrengheid.
Oarlebeeft, f. —e&, —e(r) = hartebeest, osseantiloop.
beir'ten, fcbtv. (b.) = harden, hard maken.
V•art'flitigter, nt. —&, — = schildvleugelig
insekt.
Oaregefottett = hardgekookt; verstokt, verhard.
V)art'4eu, = hertshooi, St.-Janskruid.
liariber3in = hardvochtig, ongevoelig, onmeedoogend.
tlart'Oraigreit, iv. — = hardvochtigheid enz.
^arYti fig = hardhoorig.
— = hardhoorigheid.
toartlikirigfett,
partiriiptin = hardhoofdig, koppig, eigenzinnig;
dom, onbevattelijk.
bartletbig = hardlijvig.
Oarentauttg = hardbekkig, hard in den bek
(bon Werben); onwillig, weerspannig.
barinattig = hardnekkig, halsstarrig, koppig,
stijf en strak.
— = hardnekkigheid enz.
art'ttititigfeit,
art'Ottiber, T. = poeder om vijlen to harden.
eparfrieget, m. = kornoelje.
= met een harde korst of bast.
artfitteri, zie ,t■ atfcbier.
harding.
av'tung, to. (bee Stable&) —
—e = waarzegger (uit inarttlpeg, m.
gewanden), kwakzalver.
I. V•ar3, m. —e&; *ar3'nebtrge,
=
Harz(gebergte).
II. *am f. —e&, —e = hars.
V•arallaunt, m. = harsboom.
harsen, met hare beljars3en, fcbtv. (tj.)
smeren; 't hars inzamelen.
bar'3ig = harsachtig.
*ara'llfoble, to.; zpfletttae, tv. = harsilkool
(vetk.); -plant.
= reis door den Harz, Harzreis.
toara'reife,
tlar5lantte, m. = harspijnboom.
V)a4, f. = pak, 't buis, hes.
*afarb'(flitel), f. = hazardspel.
4afarbte'ren, fcbtv. (tj.) = wagen, hazardeeren.
= hachê.
Vlafrfiee', T. —
V)a'frtjentann fpielen = krijgertje spelen.
fcbtv. (b.) = vangen, grijpen, pakken;
I. nacb ettt. = naar lets grijpen, jagen.
krijgertje spelen.
V)a'fr4ett4 ftieten
= haasje.
r 'tten, 1.
m. —&, — grijper; arme drommel.
a'dier,
f
m. —&, — = gerechtsdienaar, vervolger, speurhond.
fl'frbffrb, 1. = hasjies (bedwelmend middel).
ale, tn. —n, —n = haas, lafaard, bloodaard;

tlaubentertte.

ba tiegt (fitt) ber ,t,. im $feffer = daar zit 'm de
knoop ; bie Virbeit ift Fein ,f). = 't werk loopt niet
weg; ber,, . bract = 't wordt mistig ; abtvarten
file (ber) ,f). tauft = de kat uit den boom kijken.
a'fel, tn. —, —n = hazelaar.
Octant', tn. —en, —en = zotskap, nar, gek.
aleIgerte, tn. = hazelaarsstok, hazelroede.
aleibubtt, f. = hazelhoen.
tiafelie'rett, fcbtv. (ti.) = grappen maken,
stoeien, dartelen.
s>alefttufb iv. = hazelnoot.
VIalelig, f.: einen mit ,t,. fcbmieren = iem.
rottingolie geven.
a'fetrute, zie ,t.afelgerte.
iffelftraurk m. = hazelaar.
a'fellournt, m. = hazelworm, hageslang.
asfeltottr3, iv. = mansoor.
alettart, to. = hazeaard, -natuur; hazesoort.
a'fenbalg, tn. = hazevel.
. ajettbratett, m. = gebraden haas.
a'fettbrot, T. = veldbies.
Voa'fettfuk tn. = hazepoot, -voet; lafaard.
balettfiitig = laf.
a'fett4er3, 1. = hazehart; lafaard; laffe aard.
alettbunb, m. = hazewind, windhond.
ajettiteitt, f. = hazepeper.
alentiattier, f. : ba& ,t). ergreifen = het hazepad kiezen.
VIalcallpfeffer, m.; :PfatMett ($ffanae);
:fctjarte, to. = hazellpeper; -pootje; -lip.
alenfitrot, m. u. f. = klein schroot.
iineitt, f. -4, — = haasje.
et4'fittger, m. —t, —, zie t■ afetrute.
a'f0e, m. —, —n = deurhengsel, duim voor
een scharnier; haspel.
V•a'fpel, nt. —&, —, ob. to. —, —0 = haspel,
garenwinder; draaihek, tourniquet.
tyt'fpeitt, fcbtv. (4.) = haspelen, opwinden,
ophijschen, draaien, om zich keen slaan.
- a'fpeirab, 1. = kruisboom.
afb m. it■ affe& = haat.
4 Olen, f cb to. (b.)= haten, een hekelhebben aan.
Itaffeittoert = hatelijk, naar, verfoeilijk.
cltf'fer, m. —&, — = hater.
tiafrerfiilIt = vol haat.
1.) ii-4' HA = leelijk, onaangenaam, gemeen, slecht.
k)affIfittett, to. —, —en = leelijkheid, onaangenaamheid, gemeenheid, slechtheid.
t•aft, tn. — = haast, gejaagdheid, overijling.
tja'ften, fcbtv. (b.) = haasten, jagen.
baltig = haastig, gehaast, gejaagd.
* a'frigfeit, to. — = gehaastheid, gejaagdheid.
hiit'fdie,btfcbtro. (b.) = liefkoozen, mokkelen.
[ttat'ftbett, fd)ro. (b.) (iifterr.) = bumper it].
giatftliter', m. —(e)l, —e = lijftrawant to
paard (in Weenen); sig. boogschutter.
*artim: abidj ift ein befferer Zoget at& its.
of ein ,t)abict) ift beffer at& ein (aebn) ,t. =
Hadden was een rijk man, Hebben is er
beter an.
V•at(e), tv. —, .. en = jacht met windhonden,
jacht, drijfjacht; haast.
toot, m. —(e)0, —e = houw, slag; houtslag,
hak, hakhout; ,t)..e friegen = slaag krijgen.
Viiittblijett, f. —t, — = mutsje.
*att'be, tr. —, —n = muts, kap; kuif (eine&
3LIget&); unter bie tt.. brtngen = aan den man
brengen, doen trouwen; unter bie t.. fommen
= trouwen (bon arauen).
4)au'bettbanb, T. = mutselint, keelband.
. au'benente, Iv. = kuifeend.
au'bettiopf, m. ,----= mutsebol.
. au'bentertte, to. = kuifleeuwerik.
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au'benutufter, f. = mutsemodel.
au'benfifileife, f. = strik aan de muts.
au'benfteif#ufb m. = fuut.
ausbenftori, m. = mutsebol.
au'bentaut4er, m. = fuut.
aubiti3e, tv. —, —n = houwitser.
vaubiti3eninget, m. = houwitserkogel.
0. aurii, tn. —(e)4, —e = adem, ademhaling,
ademtocht; geur; waas, zweem.
tytnItett, fcbtv. (b.; = ademen, blazen; fluisteren.
Oaurblaut, m. = geaspireerde klank.
tbatt'begett, nt. = houwdegen; ijzervreter,
vechtersbaas.
[ iatt'berer, nt. --#, — = huurkoetsier. 4 au',
been, fcbtr. (b.) = huurrijtuig houden; in een
huurrijtuig rijden.]
V•au'e, tr. —, —n = pik, hak, houweel.
*Wen, ft. (.) (baue; tjieb u. baute; biebe u.
haute; baue! gebauen) = houwen, hakken,
slaan,• geffen b. = vijlen kappen; ben Reinberg b. = met de hak omwerken; ba& ift Weber
gebauett not geftocben = dat raakt kant noch
wal, dat is geen vleesch en geen visch, dat
lijkt nergens naar; iiber hie Stnur b. = de
perken to buiten gaan; (einen) ilber'& ebr b. =
afzetten; WO fj. = vechten; duelleeren;
fit buret ben aeinb b. = zich door den vijand
heenslaan.
t•au'er, m. —4, — = wild zwijn; houwer
(persoon en voorwerp); (.j ii u e r) ertshouwer ;
*., 113t. = slagtanden (van 't wilde zwijn).
tliiuMett, f. —4, — = hoopje, troepje, kleine
massa, handvol.
toaule, m. —ett&, --n = hoop, stapel, menigte,
massa, troep, bende; in ,f)aufen feten = op
hoopen zetten; iiber ben ,aufen (tverfen, reiten,
ftof3en) = overhoop (gooien, rijden, stooten,
steken); in berlett tt■ aufen = in groote troepen.
tjattleitt, fcbtv. (l.) = op hoopjes leggen; met
.
aarde bedekken.
/*Oen, fcbtr. (b.) = hoopen, ophoopen, opstapelen; (ba& aftai3) van een kop voorzien;
fin') b. = zich ophoopen, zich opstapelen, zich
opeenhoopen, toenemen.
baulentueife = bij hoopen; bij of in menigte,
in grooten getale.
biiiiifig = talrijk, menigvuldig, herhaald,herhaaldelijk, dikwijls, vaak.
tlauligielt, tr. — = menigvuldigheid, ('t)
dikwijls voorkomen.
. atefung, tr. — = opeenhooping.
atrbertiet, Iv. —, —n = stalkruid.
aultath m. = hakblok.
aupt, f. —(e)d, ,t)curter ------ hoofd; opperhoofd,
chef; bemoofte& ,f). = oud student; ben aeinb
auf ,t.. ftlagen = den vijand verslaan; au
eliullten = aan 't hoofdeinde, bovenaan.
:)(7cupt' 11 abftbnitt, m.; :abflitt, m.; saber,
tr. = hoofdllafdeeling; -doel; -ader.
Coaupraltar, m. = hoogaltaar.
spauptianter, m. = plechtanker, groot anker.
oaukit' II anftifter, tn.; :arbeit, tr.; :armee,
tr. = hoofdlibewerker; -werk; -leger.
tlaupt' II artifet, tn.; :augennteri, 1.; :balittliof,
m.; :batten, tn. = hoofdllartikel; -doel; -station; -balk.
V•aupt' II baftei, to.; :: begebetOett, tv.; :begriff,
m. = hoofdllbastion; -gebeurtems • -begrip.
ti aupt' II befd)aftigung, tv.; :beftanbteit,
in. ------'
hoofd II bezigheid; -bestanddeel.
onitOt'bittbe, tr. = hoofdband; diadeem.
4)auPt'buri) f. = hoofdboek, grootboek.
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toauPt'll butbftabe, m.; :eigenfcbaft, m. ; :an:
fa4rt, tr.; ,eittgang, m. = hoofdilletter;
-eigenschap; -inrij (-invaart); -ingang.
iiit4rtett : au ,. = aan 't hoofdeinde, bovenaan.
. mil) t'enb e, f. = hoofdeinde.
attOterbe, tn. = voornaamste erfgenaam.
aulit' II fact), 1.; :farbe, m. ; :fester, tn. =
hoofd 11 yak ; -kleur ; -fout (of -gebrek).
tlautir II feinb, tn.; :feftung, iv. ; :fink m. =
hoofd II vij and ; -vesting; -rivier.
Viaubt'll frage, tn.; :gebaube, f.; :gefalle,
4.1l. = hoofdll vraag; -gebouw; -inkomsten.
VlauPt'negenb, hi. = voornaamste streek;
hoofdpunt.
auptigettrinft, m. = hoofdprijs.
Voaupt'gfaubiger, m. = voornaamste schuldeischer.
*auOt'll grunb, m.; [:gut, f.]; :Oaar, f.; =balm,
m. = hoofdilreden, [-son* -haar; -kraan
(ook: haantje de voorste).
V•auOtlbanbtung, iv.; =beer, f.; :thee, tr.;
Attbatt, m.= hoofdllhandeling; -leger; -idee;
-inhoud.
t)auPtlagb, to. = groote jacht.
V)autIt'farte, tv.= hoofdlandkaart, algemeene
kaart; voornaamste kaart.
*aul)tifert, m. = kranige kerel, baas.
*aubtlfirite, tr.; :tinge, tr.; :Miner, m. =
hoofd II kerk ; -aanklacht ; -aanklager.
toattOrtafter, 1. = overheerschende, voornaamste ondeugd.
$0aulatlebee, to. = voornaamste of grondleer.
attprie4rer, m. = hoofdonderwijzer; hoofd
(der school).
au0 fteibenfit aft, tr. = grootste, ergste
hartstocht.
aupti teute, q3t. = kap(i)teins.
attp fling, m. —(e* — e = hoofd, stamhoofd.
I) autitling "4 — met het hoofd vooruit, voorover.
*auPtilinte, tr. = hoofdlijn.
baubtlo4 = hoofdeloos; zonder aanvoerder.
aupt'utarbt, iv. = hoofdmacht.
V•aupt'utantt, tn. (,teute) = hoofdman, hoofd;
kap(i)tein.
*auPt'ntattnfcbaft, tr. = kapiteinschap; alle
kapiteins; gros van 't leger.
OattOt'll ma% tn.; :matter, m.; :nterfutal, 1. =
hoofdll mast (groote mast) ; -muur; -kenmerk.
ViauOt'uteffe, Iv. = groote mis.
aupt'utittet, f. = voornaamste middel.
auPtInufterung, tr. = groote inspectie.
auPt'narr, m. = uitgemaakte gek.
aulit'neigung, tr. = hoofdneiging.
attOt'nenner, m. = algemeene noemer.
auOrniebertage tv. = belangrijkste nederlaag; hoofddepOt.
*aulat'ort, m. = hoofdplaats, voornaamste
plaats.
*ants t'p erfott, tr. = hoofdpersoon.
*aupt'bfetter, m. = voornaamste pilaar, steunpilaar.
ututit' Ilboft, tr. (:Poftautt, f.); :Orei4, m.;
:Ounft, m. = hoofd 11 postkantoor ; -prijs; -punt.
VfrauOt' II quartier, f.; :queue, iv. = hoofdllkwartier; -bron.
fl.ttlit'reitttuttg, tv. = algemeene rekening.
OattOt' II rebarteur, m.; :rend, tv.; :regifter,
1. = hoofd 11 redakteur ; -regel ; -register.
ViattOt'ronbe, tr. = hoofdronde, -patrouille.
kutulit'farbe, tr. = hoofdzaak; in ber .. = in
hoofdzaak.
0 autiti farblidi — hoofdzakelijk, voornaamst,
gewichtigst; voornamelijk.
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aubt'fiinger, tn. = eerste zanger.
alOtt 11 fat in.; =tattle, tv. = hoofd 1 zin ; -zuil.
aubt'frbabett, nt. = ergste, voornaamste
verhes.
aubt'fcbiff, f. = hoofdschip.
aubt'frbtarbt, 1b. = algemeen gevecht; beslissende slag.
aubt'fMtiiffel, tn. = looper.
*aubt'frOnturi, nt. = kapsel; hoofdsieraad,
voornaamste tooi.
aubt'frbutb, to. = meeste schuld; hoofdschuld.
aupt'frbulbner, tn. = hoofdschuldenaar.
auptifrbbytertgreit, tn. = grootste, voornaamste moeilijkheid.
attbt' II fate, tv.; =fit m. = hoofd II kant ; -zetel.
‘Ittbt'forge, iv. = voornaamste, grootste zorg.
aubt'fbafi, tn. = dolle grap, echte grap.
aubeftabt, tn. = hoofdstad.
Faubt'ftiibtifrb = van de hoofdstad.
V•attPtiftiirre, iv.; =ftation, tv., =fteuerantt,
f. = hoofdllmacht; -station; -kantoor van de
belastingen.
*autirftintine, to. = voornaamste, eerste
stem.
ctitbt'llftoff, m.; qtrafie, iv. = hoofd[londerwerp (voornaamste stof); -straat.
sbaubtiftrettb, m. = groote slag, meesterlijke zet
toaubt'ftitri, f. = voornaam stuk; hoofdpunt;
hoofdstuk.
aubt'fturtn, m. = algemeene aanval.
aupt'Ilftitbe, tv., :funttne, tv.; =fiinbe, tv.
= hoofd II steun ; -som ; -zonde.
*aubt' if telt, m.; =Mel, m.; =ton, m.=hoofdrldeel; -titel; -toon.
aubt'll tor, f. ; :tiir, tn. = hoofd 11 poort ; -deur.
aubtlreffett, f. = groote, beslissende slag.
aubetreffer, m. = hoogste prijs.
autitstrebbe, tn. = groote trap, hoofdtrap.
aubrtruntbf, nt. = hoofdtroef, matador.
*aubt'lltugenb, to.; =untftanb, m.; muter=
frnieb, tn. = hoofdlicleugd, -omstandigheid;
-verschil.
t•aubt'lIurbeber, m.; ,urfarbe, tv.; =berbre=
Men, f. = hoofd II bewerker ; -oorzaak ; -misdaad.
gutubrbergniigen, f. = voornaamste genoe
gen; groot plezier.
C•attPrberfantntlung, tv. = groote, algemeene vergadering.
traubt'll Iva*, tn.; =toaffe, in.; =ttiabrbeit, ill.
= hoofdllwacht; -wapen; -waarheid (grondwaarheid).
Vntubt'llloaff, m.; :Meg, m. ; =Wert, f. =
hoofd II wal; -weg ; -werk.
aubt'toittb, tn. = hoofd-, voornaamste wind.
anbritiort, f. = substantief, zelfstandig
naamwoord; hoofdwoord.
traubtl3abfloort, f.; .3eirben, 1. ; =3euge,
tn. = hoofdlitelwoord, -teeken; -getuige.
toaubtl3iet, f.; loilantt, f.; =3ug, m.,:31oed,
tn. = hoofdildoel, -kantoor van in- en uitgaande
rechten; -trek; -doel (-bedoeling).
*au4, f. —eg , 0iiufer = huis, woonhuis; geboorteplaats, -land ; gezin ; handelshuis, firma;
ba g 0. Dronien = het Huis van Oranje; ein
grof3eg 0. maven. = op grooten voet leven,
een grooten staat voeren ; fein .. befteften =
orde op zijn zaken stellen (met 't oog op den
dood); ein offerte g .. baben = gastvrij zijn;
bag 0. mar boa = de schouwburg, de zaal
was vol; attel .. ! = oude man! ouwe jongen!
oude vriend, kameraad! fibete g 0. = fidele kerel;
aufgr bent 0 .. e = buitenshuis; mit ber Ziir
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ItO .. fatten = met de deur in huis vallen;
*tact) fommen = thuis komen; bon . e
aug = van huis uit; ber Derr bom 0.. e de
heer des huizes; 0.. e fein, bleiben = thuis
zijn, blijven; bamit bteiben Cie mir 1tt0..e =
houd dat maar voor je; lvo finb Ste iu 0.. e? =
waar hoor je thuis? in ether Cave au ..e
rein = in iets thuis zijn, op de hoogte zijn.
tlawell attar, m.; =anbarbt, tn. ; =abotbefe,
tn.: =arbeft, to. = huisllaltaar; -godsdienstoefening; -apotheek; -(houd)werk.
VoctiWaritter, m. = huiszittende arme.
tlatO'IIarreft, tn.; =ar3t, tn. = huis arrest ;
-dokter.
huisbakken; alledaagsch, probatWbarien
zaisch, bekrompen.
t•aud'baft, m. = particulier bal, bal thuis.
huisbeambte.
att4'beatnter, m.
auO'bebarf, m. = huishoudelijke benoodigdheden.
VIctuCbefiber, m.; =bettiobner, m. ; =biblio=
tber, tn. = huisleigenaar; -bewoner; -bibliotheek.
ktu4'braurb, m. = vast huiselijk gebruik,
familietraditie.
huislihoudboek ;
f.; :tittrfite, m.
-jongen.
—
=
huisje;
atO bem
t■ iiu4'rben, f.
fan= buiten zich zelf zijn.
fltO'bieb, m. = huisdief.
au4'biele, Yu. = voorhuis.
atO'Ilbiener, m., =bra*, m. ; =ebre,
=eigentiinter, tn. = huislibediende (-knecht);
-duivel(in); -eer; -eigenaar (-bass).
I. banifen, = huizen, wonen, verblijf houden; huishouden, to werk gaan; huisvesten, herbergen.
steur.
—
II. $-"au'fett, m.
atOs ente, tv. = huiseend.
iiteferbau, tn. huizebouw, bouw van huizen.
— = voorhuis.]
[kutu4'er(e)tt, m.
t•aulerretbe, tr. = huizerij, rij huizen.
ausferberiauf, tn. = verkoop v. huizen.
voorhuis.
auWflur, m.
[tbatt4'fran3ofe, m. = huisonderwijzer, goeverneur].
att.4 1 1Ifratt, tn.; =freunb, m.; :frfete, tn.;
=friebctObrurb, m. = huislivrouw; -vriend;
-vrede (ook: huiselijke vrede); -vredebreuk.
toittWgebraurb, m. = huiselijk gebruik; gewone doen.
tnuO'ligettoffe, tn.; =geriit, I.; =gefeb, f. =
huis II genoot ; -raad ; -wet.
au&gefittbe, 1. = dienstpersoneel.
aueliglude, W.; sgott, m.; =gottebtettft,
tn.; =grille, tn.; =babn, m.; =bait, tn. =
huisilhen; -god; -godsdienstoefening; -krekel;
-haan; -houding.
bau#'batten, ft. (b.) = huishouden; einem b. =
iems. huishouding doen; mit niacin Ott man
f)aug , mit tnenigem foment man aug = men
moet de tering naar de nering zetten; hoe
meer men heeft, hoe meer men uitgeeft; mit
ettb. ft. = zuinig met iets zijn.
att4'b Atter, m. — g , — huishouder, intendant.
aurYbiiiterin, tv. —, —nen = huishoudster.
zuinig, spaarzaam.
balOi balterffd)
sztt6'f)ctItuttg, tn. = huishouding, huishouden.
etti4s baltung4bur1, = huishoudboek.
= huishoudelijke
t•ctu.S'hattungOorgen,
zorgen.
k)att4'berr, tn. = heer des huizes; hoofd (van
't gezin).
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fmtWf)or# = een huis hoog, huizehoog, ver- t•au4'llfteuer, :fuctuna, :tautle, tn. =

bazend of zeer hoog.
huis belasting; -zoeking; -duif (tamme duif).
Abaultein, m. = hardsteen.
flt#Yfjofuteifter, tn. = huishofmeester.
=
*“ciWtiun, 1. = kip.
nt.; :tier, 1.; :tor,
(-draak); -dier; -poort.
toau4'buttb, in. = huishond.
Oaufie'ren, fc4tv. (fj.) : mit etto. b. (gam) = met
)(tulYtrauer, tn. = familierouw.
jets venten, langs de huizen te koop loopen. 47-jautrauung,
= trouwen in huis.
5aufie'rer, m. -,4, - = venter, marskramer. st1Sau4'lltruppen, $1..; :tiir, tn.;
=
tg aufier'f)anbef, in. = marskramershandel, huisiltroepen; - deur; - klok.
marskramerij.
tratO'llbater, m.; :bertrag, tn.; -6ertnalter,
tlaufier'fr4ein, m. = venterspatent.
nt; :tiertvaltung, = huislIvader; -verdrag;
-meester (intendant, concierge, ook: admini*au4'inbuftrie, tn. = huisindustrie.
strateur van huizen): -administratie.
*aud'fanter, m. = huisjas.
= slotvoogd; intendant; raad(IIO'inntlfer, tn. = hulp in de huishouding, *au4'bogt,
huismeester en gevangenbewaarder.
juffrouw, dochter des huizes.
= woning van den slotvoogd;
t•au6'llianincijen, 1.; :10.1elle, tn.; :Nile, tb.= tbaucOogteii,
stedelijke gevangenis (in Berlijn).
huis II konijn ; - kapel ; - kat.
m.
=
huislikleed
1.
=
huishoudelijke taken, huistoausfluefen,
=1tter0t,
t•atO'llitelb, T.;
houding.
(-japon); -knecht.
a2W1nlefei, f. = huiswezel, tamme wezel.
Abattnolleite, tn. = kollekte langs de huizen.
huisheer, huisbaas; gastatt4'freu3, f. = huiskruis, huiselijk verdriet. ObatOluirt, m.
heer; heer des huizes.
tlatOlaterne, to. = ganglantaarn.
m.
=
huislook.
tocuOitoirtfetiaft,
to.
=huishouding; huishoud)(1. 10'faub, f., :laud),
* aud'tebrer, m. = huisonderwijzer, goeverneur. kunde.
= huislook.
att4'nntr3,
*p iiu4ster, m. ---, - = dorpeling (die wel
m. = huishuur.
een woning, maar geen land heeft).
haute = huid, vel, vlies; judt
aut,
. auneute, $f. = huurders.
titt41111) = huiselijk, gezellig; huishoudelijk; bid) bie .,. ? = heb je soma zin in een pak
slaag? fit feiner
trebren = zijn leven
huiszittend ; fitt nieberraffen = zich metterverdedigen; er ift nic40 at unb lnodjen =
woon vestigen.
*iiu4'firigeit, tn. - = huiselijkheid; huishou- hij is vel over been; feine to. au Varfte tra:
gen = op eigen gevaar jets wagen, zijn leven
ding, thuis.
t•au4'utiibrijen, 1., :mngb, 1b. =-- tweede of wagen; er lit eine cute, ebrticbe, niirrifcbet. =
hij is een goede, eerlijke, onnoozele ziel, bloed;
binnenmeisje; dienstmeisje, -meid, -bode.
luilakken; man
toau4Ittann, m. = [hoofd van 't gezin], attf ber fautento. fiegen
mi3cOte att4 bet t fOren = 't is om uit je
portier, concierge.
t•aiWntannaoft, iv. = eenvoudige burger- vel te springen; atO anbrer 2eute ift gut
Riemen fcbnetbett = 't is goed riemen snijden
kost.
van andermans leer; er ftecft in fetter guten
toau4Inarber, m. = huis- of steenmarter.
to. = hij steekt in geen goed vel; itjm ift
au4'ntalt., in. = huismuis.
tnot)1 in feiner to. = hij voelt zich heel be0 au4Ineier, nt. = hofmeier.
flu4'nteifter, tn. = concierge, huisbewaarder. haaglijk; nit to. nob toaaren = met huid en
haar; mit 4eiter
babonfommen = er heel.0. au4Iniete, tn. = huishuur.
toauOlninifterium, 1. = ministerie van 't huids of komen.
octut'ausfler)tag, m. = huiduitslag.
koninklijke huis.
*au4'llmittet, f., :nutter, Vb. = huisll middel; kkiittfitett, f.
- = huidje, velletje, vliesje.
-moeder.
= huidklier.
toaut'briife,
bau4'utiittertidi, = van of als huismoeder.
=
fcbtu. (b.) = huiden, villen; WI)
V•auClinuntuter, to.; :orben, tn.; :orbttuttg, vervellen; veranderen, zich beteren.
no. = huisilnummer, -orde ; -regel (reglement).
= huidontsteking.
aurentaiinbung,
,ccu4'.1)tage, Vro. = huisplaag.
autebolee' (spr.: hoots ...),
= haute
t•aut4Vortiffe, tn. = verzameling leerredenen vol6e; voornaamste stand.
voor 't huisgezin.
aut'farbe, tn. = huidkleur.
.Cjau'proptiet, m. = haan.
vliesvleugelige.
aut'ffiigler, nt. -4, ff,,auniutf, In. = schoonmaak.
= wildsmaak.
$autnout' (spr.: hoogkoe), nt.
toau•S'Ilrat, m.; :raft, f.; :regiment, 1. =
met
een
huid
of vlies bedekt,
=
huis 11 raad ; - recht ; - bestuur.
vliezig.
l•au'llrocf, m.; :fftliiffet, m.; :fttub, tn.;
tv. = huidziekte.
:friitualbe, tn. = huisijjas; -sleutel; -schoen tlauffranf4eit,
1jauflo4 = huidloos, zonder huid.
(pantoffel); -zwaluw.
hooreljef), f. = hautrelief,
(spr.:
*autretier
to.
=
drempel
van
't
huis.
V•au&frfitoeffe,
spaurfe (spr.: hoosse) = hausse, stijgen van verheven beeldwerk.
=
huidzalf.
aurfalbe,
de effekten; auf eine (Me) to. fPefutieren =
- = vervelling, 't huiden,
an'tung,
a la hausse spekuleeren.
ausIS'fenen, nt. = huiselijke voorspoed; villen.
ift
nyie
bang:
maug = 't is lood om oud
kinderen.
fluffier' (spr.: hoos-jee), nt. ---, - = haussier. ij zer.
flzu'3abit, m. = slagtand.
au610inne, to. = huisspin.
Havanees.
atiane'fe, tn. -n, -n
au#iftaat, m.= huis (des konings e. d.).
= Havanna.
$5aban'(n)a,
. auflaffet, tn. = bordes.
= Havanau6iftanb, nt. = huishouding, leefwijze; einen *abaninaltabar, nt.; qigarre,
eigenen .. gritnben = een eigen huishouding na 11 tabak; - sigaar.
55atiarei', Vlabarie, ty.
= averij;
oprichten.
eriet
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ben = averij krijgen; grote ob. gemeinfobaft=
tidie ,4. =---- averij-grosse; befonbere ob. i)artiftt,
Tare ,t,. = averij-particulier.
abarieberteituna, in. = averijomslag.
a'befoct (s7r.: hévlok),m. —4, —4 =havelock,
soort overjas.
•Pcmarb', zie t.af a r b.
*aiicteba, Yu. —, ..ben ----. hacienda (Spaansche
hoeve).
tic! = he! hola! he?
*efeautmc, in. = vroedvrouw.
e'be, tn. = Hebe, godin der jeugd.
e'beabparat, m. = heftoestel.
ebearm, nt. = hefboomsarm.
ebebauut, m. = hefboom.
ebebod, tn. = kraan, bok.
ell e', in. ----, — = hefboom; er f4t &le
.0. in Oeinegung = hij brengt alle raderen in
beweging.
*ebetarut, in. = hefboomsarm.
he'ben, ft. (b,) (bu bebft, er tjebt; bob [bob];
blibe [bilbe]; bebe! geboben)= heffen, opheffen,
beuren, opbeuren, doen uitkomen, [aanheffen,
houden]; Vein au& bent gaffe b. = hevelen;
ein kinb au4 ber Zaufe b. = een kind ten
doop heffen; au4 bent Sattet b. = uit het
zadel lichten; (ein Scbiff) lichten; einen Scbat
b. = een schat lichten,.opgraven, Gelb b. =
geld opnemen; biefen Ubefftanb inotfett hair
b. = dezen misstand zullen we opruimen,
uit den weg ruimen; bie etfmme b. = de
stem verheffen; ben Vobiftanb b. = de welvaart bevorderen, doen toenemen; einen b.=
een borrel nemen, er eentje verschalken; jiff)
0, stijgen, omAoggaan, rijzen, beter worden; [zich verheffen]; bie @riiten b. ficb =
heffen elkaar op.
e'belnittit, m. = steunpunt.
ebeopfer, f. = hefoffer.
toe'ber, m. —4, — = hefboom; bevel.
*eberorte, iv. = lijst van heffingen, kohier.
ebettange, in. = hefboom.
ebefteffe, in. = ontvangkantoor.
ebetueri, f. = heftuig, hefwerktuig.
ebetuinbe, in. = windas, katrol, schijf.
ebeAnto, f. = hefwerktuig.
ebrit'er, m. —4, — = Hebreeer.
ebriVifft = Hebreeuwsch.
*e'buttg, iv. —, —en = heffing, verheffing;
hoogte; 't doen uitkomen; bevordering; opkomst; herstel; inning (ber Steuern).
,e'ifjet, tn. —, —rt = hekel; einen bur bie
it). 3feben = over den hekel halen.
e'rberbattf, W. = hekelbank.
erfieffrau, iv. = hekelaarster.
eriyiu, fcbin. (b.) = hekelen (ook fig.), over
Fden
hekel halen, doorhalen, bevitten.
MYR, W. —, —n = knieboog.
*edit m. —(e)4, —e = snook; (in school)
kraan, bol; emu feiner ,t.. = een geslepen
klant; ber ,t4. fm narpfenteicbe = de wolf in
de schaapskooi.
ectirbarfc4, m. = snoekbaars.
ecigbrut, iv. = snoekebroedsel, -pootsel.
edggrau = snoekgrijs, blauwgrijs.
*eri)tlattig, m. = groote snook.
*efigfrijimuter, m. = rood(gespikkelde) schimmel.
tleci, f. (norbb.) —(e)4, —e -= afsluiting, omheining; deur in een omheining, poortje,
hek; achtersteven, spiegel.
*eefe, iv. —, —n = heg, haag; struikgewas;
broedplaats; broedsel; broeitijd.

1
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beam, fcbiv. (b.) = paren, broeden, jongen;
uitbroeden (ook fig.).

*cc'intaber, m. = kleine adel.
t)cereitabfer, m. = paradijsappel.
kocci renbeere, in. = doornbes.
*cerenfetter, 1. = tirailleurvuur.
*eefenboOfett, m. = wilde hop.
cern-dirtily, in. = kamperfoelie.
eefenliprebiaer, m.; ,:prebilat, to. = hag.*
preker; -preek.

kleefettretter, m. = struikroover.
kocerenrofe, in. = wilde roos, hondsroos.
*eefetticriere, in. = tuinschaar.
ceremautt, m. = heg, haag.
ceiebrennig, m. = potstuk.
edletter, f. = tirailleurvuur.
ectliamle, to. = hekvlag, achtervlag, kam-

1

panjevlag.

twiriett, m. = legtijd, broeitijd, broei.
be'ba! = heidaar! he! hola!
*ebe, in. —, —n = werk, vlas.
*ebericb, m. —(e)4 = hondsdraf; wilde mosterd, herik.

*ebittra, in. — = hedsjra; Mohammets
vlucht, begin v. de Arab. tijdrekening.

tleteittin, tn. = Hedwig.
Leer, f. —(e)4, —e = heir, leger; schaar,

groote menigte, troep.
)eer'bann, m. —(e)4 = heerban.
eer'bienttOtti*, in. = dienstplicht.
ee're0abteitung, in. = legerafdeeling, troep.
4bee'reOntar4t, la. = legermacht.
tocereAug, m. = leger-, krijgstocht, expeditie.
*cc-00ft, in. —, —en = heirvaart, krijgstocht.
eerliibrer, m. = legeraanvoerder, generaal.
ceef)aufe, m. = legerschaar; legerkorps.

eeetager, f. = kamp.
Oeceraucii, m. = veenrook.
VIcer`fattle, tn. = colonne.
Oce0Mar, in. = heir-, legerschaar, krijgsbende.
knerffstait, in. = inspectie, revue, wapenschouwing.

*eer'itrafie, in.= heirweg, groote weg, heirbaan.
cerloefen, 1. = leger(zaken).
e'fe, tn. —, —it = gist; schuim; droesem;
We cti. be4 3olf4 = de heffe (van het yolk);
ben Reid M4 auf bie (M4 Sur) .. teeren, au4,
trinfen = den kelk tot op den bodem leegdrinken; auf bie tt.. fommen = aan lager wal
raken.
*efenbrot, 1., =bitten, m. = brood, koek,
pannekoek met gist.
4e'firlit = gistachtig.
befit; = met gist.
Left, f. —(e)4, —e = hecht, handvat, steel,
(fig.) heft, leiding; schrijfboek, schrift, aflevering, brochure, boekje; ba4 0. in ber anb
bebaften = 't heft in de hand houden.
*eft'rbett, f. —4, — = schriftje, boekje.
*Olaf nt. u. f. —4, —, ob. in. —, —n =
haakje, kram.
*eftetutaMer, m. ---&, — = naalde-, speldemaker.
bertein, fcbitt. (b.) = vasthaken, vasthechten.
4ertett, fcbtro. (b.) = hechten, heften, naaien,
vastmaken, rijgen; (eitt ZiuM innaaien; (bie
%won, bie ebebanfen) auf. din. b. = op iets
vestigen, richten; flit b. (an) = zich hechten
(aan); zich vestigen (op).
eftl aben, m. = rijgdraad.

effbarett, m. = haak, pin, spie.
Erti g = heftig, hevig, geweldig, erg; driftig,
hartstochtelijk.

*eftigteit.
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t•ertinfeit, iv. — = heftigheid, hevigheid, bend, 19efilig = kieskeurig, vies, netelig,
geweld; drift.

hachelijk, lastig, moeilijk; eine beirie arage=

een netelige kwestie.
beft'Io4 = zonder hecht, zonder handvat.
I.)eil, 1. —(e) = heil, zaligheid, geluk, redding;
eftltabet, tn. = boekbindersnaald.
fein ,. berfucben = zijn geluk beproeven; fin
eftItaget, nt. = punaise.
afire b6 etielW = in 't jaar des Heeren.
oeffpftafter, 1. = hechtpleister.
..1eft'3ineci, m., .eft s 3iverre, iv. = nagel, pu- II. belt = heel, gaaf, ongedeerd, onbeschadigd;
naise.

*eft'Atuirn, m. = boekbindersgaren.
kle'ne, iv. — = koestering, verzorging; et.. unb
$ffege = verzorging en verpleging.
egemonie', tn. —, —n = hegemonie.

e'gen, fcbt1) . (b . ) = [(ding, Oericbt) houden;
lj(alecbt,
Urteit) spreken, uitspreken]; (Qitb,
.licbe, Siefen) ter bescherming afsluiten,
omheinen; sparen, ontzien, verzorgen, koesteren; (eine Tteinung, 9.14tung, Wlittrauen,
Zerbacbt, eine Scbtange im 8ufen) koesteren;
einen befcbeibenen Sinn b. = bescheiden zijn.
t•eger, m. = (bosch)wachter, opzichter.
it,e'gereiter, in. = bereden boschwachter].
toe'Repit, VI = paartijd, gesloten tijd (voor
jacht en visscherij).
*Of, 1. —(e) = geheim; id) matte baraa
rein et.. (ook: idj babe beffen rein et.. of id)
babe 6 rein et.) = ik maak er geen geheim
van; obne et.. = zonder omwegen, ronduit.
ifjelYten, fcbto. (b.) = verbergen, geheim houden, helen.
:*eirter, m. ---, — = heler; ber et. fit fo gut
tvie ber Stebler = de heler is zoo goed als
,de steler.
' eigerel, to. —, —en = helerij.
ebr = hoog, verheven, heilig, heerlijk,
grootsch, stout.
bet! = hei!
berapoVera! = heiapopeia.
lieVba! = ha! ho! toemaar I toe!
I. toet'be, m. —n, —n = heiden.
II. ei'be, to. —n, —n = heide, hei; steppe;
heidekruid, hei; boekweit.

genezen, beter.
c.i'fanb, in. —(e)h, —e = Heiland, Verlosser,
Zaligmaker.
eit'anftaft, tu. = geneesinrichting, herstellingsoord, sanatorium.
eirart, m. = geneeswijze.
eirbab, f. = mineraal bad, gezondheidsbad.
eirbar = heelbaar, to genezen, geneeslijk.
*eil'barielt, tn. — = genees-, heelbaarheid.
Oeirbringenb = heil(aan)brengend, heilzaam,
zegerijk.
toefrOringer, tn. = redder, verlosser, heilaanbrenger.
Sjeirtirnnuen, tn. = gezondheidsbron.
•eirbiftei, to. = gezegende distel.
1)encit, fcbto. (lj.) = genezen, beter maken,
heelen ; beter worden, herstellen, heelen; goedmaken, herstellen; ft,* 4. = heelen, genezen.
tlet'ter, in. ---, — = genezer, redder.
t•eirgfpnitaftif, to. = heilgymnastiek.
Ocilla = heilig, gewijd; ba& beitiae riimiRbe
Oiefcb beutfcber station = het Roomsche Keizerrijk; hie et elf* Scbrift = de Heilige Schrift;
bey eettige Stubf = de Heilige Stool; ein
tounberticber et eiliger = een zonderling, een
origineel; einen lj. fnrecben = iem. heilig
verklaren; etiv. b. batten = iets heilig, hoog
in eere houden; etln. boob unb b. ob. b. unb
teuer berficbern, berfprecben = jets hoog en
heilig, hoog en duur verzekeren, beloven;
bit fault bicb b. barauf berlaffen = je kunt
er gerust, vast op rekenen.
belliaen, icbto. (b.) = heiligen, wijden.

f

ei'llaenlIbilb, f.; :bienft, en.; :Refiticte,
toei'beilbefen, m.; Mime, tn.; :futter, T.; it). = heiligeObeeld (ook heiligeafbeelding);
:grad, f. = hei(de)ll bezem; -bloem; -voer; -gras. -dienst; -legende.
t•eiligengefebtrOt4fchrether, in. = schrijver
*ei'begriitfe, iv. = boekweitegort.
van heiligelegenden.
toelbeijonig, m. = heidehonig.
t)eiligettatan3, :fttein, m. = stralekrans,
elbeforn, 1. = boekweit.
erbcfraut, f. = bezemheide, heidekruid, hei. aureool, nimbus.
eiligentraut, f., :Offanae, to.=heiligebloem.
ei'betanb, f. = heide, heideland.
eiliabattung, to. = strenge waarneming,
ei'betbeere, iv. = blauwbes, boschbes.
't
heilighouden, heiliging.
to.
=
verschrikkelijke
angst,
ei'bettannft,
toeilinfeit, iro. — = heiligheid; Seine ti. =
doodsangst.
Z. Heiligheid (de pans).
ei'benbefeOrer, tn. = heidenapostel.
cilia II fOrecOung, W.—, —en; :tunt, 1. —(e0,
O■ erbenbilb, f. = afgodsbeeld.
toerbettgetb, 1.: bad foitet midi (mir) ein et.. = .. timer = heiligllverklaring; -dom (reliquie).
dat kost me een heele hoop geld.
eiligtnnt4fitiittber, m. = heiligschenner.
eniqung, to. —, —en = heiliging, wijding.
ei'benfarnt, m. = helsch, heidensch spektakel.
eirfraft, to. = geneeskracht.
ei'bettieben, f. = heidenleven.
fe i'b enntiAig = heidensch, verbazend, ver- beil'iraftig = heil-, geneeskrachtig, heilzaamwerkend, machtig.
schrikkelijk, duivelsch, helsch.
eirfraut, 1..---- bereklauw; daglelie; heelkruid.
*ei'benteuttlel, m. = heidensche tempel.
#elrfuttbig = genees-, heelkundig.
0, etbentunt, 1. —. = heidendom.
t)eirfuttft, tn. = geneeskunde.
trerbenboti, 1. = heidensch yolk.
. tlei'beraurb, nt. = veen-, heiderook, dikke *eiriiinftter, tn. = geneesheer, dokter; knoeier.
beirto4 = goddeloos, schandelijk, inslecht;
droge mist.
noodlottig, heilloos, erg; b..6 Setter = noodt)ei'bereiter, m. = bereden boschwachter.
weer.
i i b(e)frintucte, to. = klein heideschaap.
i'beftrecie, to. = heidestreek, wijd heideveld. toeirtofigfeit, io. — = goddeloosheid enz.
vlug!
huup!
b.
gebn,
fein
=
weg,
tleirlintetipbe,
to.; :ntittel, 1. = geneesilmepeli bt! =

I

re

verloren gaan, zijn.

thode; -middel.

looper.

weldadig.

lte, to. = gezondheidsbron.
eirque
fiet'bnifit = heidensch.
ei r falbe, iv. = balsem.
eib'fifinutfe, zie ,t, eibeicOnurfe.
eibud' u. Vietbuct, nt. —en, —en — Heiduk, Fettl ant = heilzaam, gezond, heilrijk, nuttig,

Oeitfamfeit.
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illatitteit, tn. — = heilzaamheid enz.
eiarmee,
tr. = heilsleger, leger des heils.
W
eit'ferum, 1. ---&, ---. u. ..ra = heilserum.
ei101ebre, tn. = leer des heils, der genade.
eiW'mittel, f. = heilmiddel, genademiddel.
eit?Yfothat, tn. = heilsoldaat.
eiWtuctOrOeit, tn. = waarheid der genade.
eirtranf, nt. = heildrank, gezondheidsdrank.
eilung, tn. —, — en = heeling, genezing.
ellungOnoaefl, nt. = genezingsproces.
eilunOtierfabren, f. = geneeswijze, kuur.
eilungOtuiffeufc4aft, tn. = geneeskundige
wetenschap.
I. t•eInt, f. —(e* —e = woonplaats, thuis.
IL beim = naar huis, thuis.
iieimi larbelt, tn.; :arbeiter, nt. = thuis II werk (huisvlijt, -industrie); -werker.
4ci'mat, tn. —, —en = geboorteland, vaderland, geboorteplaats, ouderhuis; bie fe4te.t..=
de laatste verblijfplaats.
ilehttatbereittigt = recht van inboorling,
recht op onderstand bezittend.
Vni'matlattb, 1. = geboorteland.
hei'matticii = vaderlandsch, van 't (of zooals
in 't) geboorteland.
foi'matto4 = vaderlandloos, rondzwervend,
als balling. kni'matIofer (ein), (ber)eintat=
tote = zwerveling, balling.
ei'uta0borf, f. = geboortedorp.
ei'mat&ec4t, f.= inboorlings-, burgerrecht.
trei'matfrbein, nt. = certifica:t van oorsprong.
tlei'maOhafen, m. = haven van herkomst.
fieimIngebeit fief), ft. (b.) = naar huis gaan.
beineüegleitett, fctn. (0.), 4eim'bringen, unr.
(ti.) = naar huis geleiden, ...brengen, thuisbrengen.
Coeintlfjett, f. —I, — = huiskrekel, heimpje.
Inim'etten, fcbtn. (i.) = naar huis ijlen.
fielmelig =vertrouwelijk, gezellig, knus(jes).
Oeinefa4ren, ft. (1.) = naar huis rijden, varen.
tn. = terugtocht, -rit, -reis.
'
ft. -- 't toevallen ( van een erfgoed)
eim ialt,
eim
l alien, m.. (f.) = toevallen (als erfgoed) ,.
vervallen (aan).
Oinffinben firb, ft. (lj.) = den weg naar huis
vinden.
beinefiligen, tit tn. (ti.) = naar huis brengen;
(ein Tlabcben) huwen; zie Of iid.
t einefii4rung, no. = begeleiding naar de
waning, naar huis; bruidstocht, bruiloft.
t)eim'gaug, In. = terugkeer, -komst; dood,
overlijden, heengaan.
ijeinfgeb(e)n, unr. (f.) = naar huis gaan; overlijden.
ovntifro = inheemsch; vaderlandsch; eigen;
als thuis, op zijn gemak; [in huis]; beimifcber
ticutbel = binnenlandsche handel.
Oeimlehr, tn. — = terugkeer, -reis, -komst.
tieimletiren, icili. (1.), Oeimlommeu, it. (f.) =
naar huis terugkeeren, ..komen, thuiskomen.
•cimlunft, tn. = thuiskomst.
4 eintletuttett, fcbtri. (b.) einem = bijlichten;
afwijzen, de waarheid zeggen.
folutlich = geheim, verborgen; gezellig, vertrouwelijk, aangenaam, op zijn gemak, thuis;
heimelijk, stilletjes, in 't geheim, tersluik;
[bad beimlicbe Oetnacb = 't geheim gemak] ; b.
tun = geheimzinnig doen.
t) eintlicijfelt, tr. —, —en = geheim, heimelijkheid, geheimzinnigheid; gezelligheid, behaaglijkheid.
*eint'velfe, m., *eint'ritt, m. = terugreis,
-rit.

r

eim faint,

4eimsfrkicten, tap:). (lj.) = naar huis sturen,
zenden; afwijzen.
beint`frOiffett, fcbtn. (f.) = naar huis terugvaren.
fcbtn. (b.) = naar huis yen4einefetpten
langen.
.t)eimiliitte, to. = eigen erf (Am. homestead
beintifucOeu, fcbin.(1).) = bezoeken; beproeven,
bezoeken, teisteren, kastijden, treffen.
OeimlucOuttg, tn. —, —en = bezoek; bezoeking, kastijding, slag, plaag;
Maria =
feest der Visitatie (2 Juli).
0im'iltragen, ft. (lj.); :treitiett, ft. (lj.) = naar
huis dragen; n. h. drijven.
= valschheid, huichelarij, geniepigheid, gemeenheid, boosaardigheid, arglist.
Sbeimi tiitter, nt.
— = geniepigerd.
= valseh, geniepig, gemeen,
boosaardig.
beimi tuar0 = huiswaarts, naar 't vaderland.
tocimlueg, m. = weg naar huis, terugweg;
er macbte ficb auf ben ,t). = hij ging op weg
naar huis.
= heimwee.
eitittlueb,
eimluefett, 1. = thuis, eigen haard.
unr. (b.) = naar huis terug willen.
betaald zetten.
beimiaat)Ien, Trbit). (b.)
tieim'3ieben, ft. (f.) =naar huis terugtrekken,
reizen.
m. = terugtocht, -reis.
,ein, m.; areunb (of (llenatter)
= vriend
Hein (de dood).
t)ein'ricO, m. = Hendrik; bfauer
slangekruid; guter
= (plant) Brave Hendrik.
4eint (munbartt.) = vannacht, -avond, -daag.
toein3, in. = Hendrik, Hein.
aardmannetje, kaf.
bouter.
iei'rat, —, —en = huwelijk, echt; ,t). in
Cft bereut man mit Seit = vroeg (vlug) getrouwd, lang berouwd.
huwen, trouwen; in
tieis raten, fcbtn. (b.)
= in een achtenseine acbtbare garnitte
waardige familie huwen.
toerratClantrag, tn.; zanaeige, tn.; =bureau,
= huwelijksHaanzoek, -aankondiging (-advertentie); -kantoor.
4eVratOkiWn = in staat am to trouwen,
huwbaar.
toeVratOgebanie, m. = trouwplan.
f.; :gut, f. = huwelijksilaanzoek; -goed (uitzet).
betratiOuffig = trouwlustig.
koppelaar.
arat4ftifter, m.
erraOtiermittler, m. huwelijksmakelaar,
koppelaar.
slierratObertrag, m. = huwelijkskontrakt.
1)erfa! Oita! = heisa! toe maar! goed zoo.
fditn. (b.) = eischen, vorderen, gebieden, dringend verzoeken.
tocilifiefatb m. = gebiedende zin.
intsfer = heeseh, schor.
ei'f Breit, tn. — = heeschheid.
heet, warm; vurig, driftig; einem ben
t)eij
Ctopf macben = iem. het hoofd (den kop)
warm maken; einem bie,t)iiae utacOen = iem.
het vuur (na) aan de schenen leggen; inc0 icb
nicbt macbt micb nidjt = wat niet weet,
deert niet; beif3e Tttut baben = driftig zijn;
ei ging ba lj. ber --= het ging er heet toe.
heisa!
iierfia!
beitblittig = warmbloedig, driftig.
(idj ljeite; ief3; Bete; eif3e;
I. foi'tett, ft. (h.) (id
gebethen) = noemen, heeten, beteekenen, be-
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duiden; bevelen, heeten; einen ininfommen
b. = iem. welkom heeten; NO bethe icb piinft,
lict) fein = dat poem ik stipt zijn; be, bief3e
bie Sacbe berberben = dat zou zijn de zaak
bederven; bad Witt ettn. (biet) b. = dat beteekent nog al wat; tua?, beif3t ba0 tuc0 fott
ba& b.? = wat moet dat beteekenen? ba?,
ijeff3t (b. b.) = dat is (d. i.) of dat wil zeggen
(d. w. z.); 0 beifit = men zegt, er wordt gezegd; het bevel luidt; bier betht e,?, trobt mit
Recbt = hier mag men wel terecht zeggen;
bier (of be) beitt 0 aufgeOaf3t (ob. aufpaffen) =
oppassen is de boodschap; .IM witt emu ecbertn,
an bethen, Wenn... = ik ben een boon,
als...; er Wet mid) bleiben = hij beval (heette,
zei) mij te blijven; aver bat bid) (ob. bir) bc0
gebeif3en = wie heeft u dat bevolen.
II. berften, fcbtn. (b.) = (teem.) hijschen.
#01-4'11 ertlebt ; :neliebt = vurig afgesmeekt;
v. geliefd (v. bemind).
*eifi'buttiler, m. =- geeuwhonger, hevig verlangen.
beif1;b111tirria = uitgehongerd.
toei ituftntafrPine, tn. = heete-luchtmachine.
*ei-friVorn, m. = driftkop, heethoofd.
*elfrtvafferbetAttng, in. = verwarming door
heet water.
*ei'f-ter, m. --,?,, -; u. Yu. -, -it = jonge
boom, jonge beuk, haagbeuk.
bierter = helder, klaar, niet betrokken, niet
bedekt (Vmmet, 2uft, Letter, Zag); hel,
licht; vroolijk, blij(de), opgeruimd (Stimmung,
1nalcr, SOet).
*eilerfeit, tv. - = helderheid, klaarheid;
vroolijkheid, opgeruimdheid; (atigemeine) t).!
(in vergaderingen) = hilariteit!
I 0 ei'tern, fcf) in. (b.) = ophelderen, opvroolij ken].
*etWapparat, m. =verwarmings-, stooktoestel.
tiet3'bar = waar gestookt kan worden, met
stookplaats.
berytt, fcbtn. (b.) = verwarmen, stoken, vuur
aanmaken; flit 0 . : bief0 Bimmer befit ficb
gut = deze kamer is makkelijk te verwarmen.
ei'Aer, m. ---&, - = stoker.
et3'flartje, tn. = verwarmingsvlakte.
ei3'tocO, f. = stookgat.
ei3'matertai, f. = brandstof.
*ei3'rannt, m. = stookruimte.
*ei3'riihre, to. = verwarmingsbuis.
tle13' ftoff, m. = brandstof.
- el'Aitttg, to. - = verwarming, ('t) stoken.
. eii'borrir4tung, to. = verwarmings-, stookinrichting.
*elate, tn. = Hekate, godin der maan, der
onderwereld, toovergodin.
*efatom'be, to. -, -n = hekatombe, offer
van 100 stieren, groot offer.
*ertar, f. (u. m.) = hektare.
*alit, tn. - = tering.
atifer, m. -4, - = teringlijder.
atifd) = teringachtig, tering...
beftoara0ble'rett, fcbin. (b.) = hektografeeren.
*erto II atainnt, 1. ; :liter, 1. ; =meter, 1. u.
m. = hektollgram ; -liter; -meter.
*ertor, in. = Hektor.
*ell); nt. -en, -en = held.
*el'ben II atter, f. ;-baba, tn.; = WIC T. =
helpe II tijdperk ; -loopbaan ; -bock.

t5abeltiieb, f.

heldelied, -zang, -dicht.

*erbeitiniibrben, f. = heldhaftig meisje.
berbenntaj#11 = heldhaftig, stout, dapper, als
een held.

= heldemoed, heldhaftigheid.
*al:lemma,
berbenmfitin = heldhaftig, moedig, dapper.
=
*abseil 11 fit a y,
zfinn, m.; :tat,
heldellschaar ; -geest ; -daad.

*el'bettli tum, 1. ; =tot), m. ; =twit ; :;cit,

tn. = helde Nom ; -dood ; - yolk; -tijd.
toerbitt, iv. -, -neat = heldin.
*Clow, tr. = Helena.
befell, ft. (b.) (bu er bifft; balf; billfe;
biff! gebotfen) = (einem) helpen, behulpzaam zijn; baten, dienen, goed zijn, nuttig
zijn; einem bei ber 9.trbeit = iemand aan
zijn werk helpen; ibm ift nidjt u b. = hij is
niet te helpen; idj fann bir nicbt b. = ik kan
er niets aan doen; fo tnabr mir Gott beffe!
zoo waar helpe mij Uod! einem auf bie Spriinae
= iem. op weg, op 't spoor helpen; id)
faun mir nicbt b. = ik weet niet, (maar ..);
er tnei3 ficb au b. = hij weet zich te redden,
te helpen; beff Gott! = God zegen'
bitfe&
fo fcbabet' nicbt = baat het niet, het
schaadt ook niet.
- = helper, hulp, onderm.
steuner; (cbtneia) hulpprediker.
= handlanger, heler, medeergjeffer,
plichtige.
n=
— ; *age,
*Want, m.
(scheeps)helling.
m. -n, -n = beeld.]
= Helgoilm. — ,
toef'gti tanb, f. ;
land; -lander.
e'fiftin, m. = Helikon; berg der muzen.
ettrinrapbte' tn. - = heliografie.
= heliogravure, koperlichteliogratiii've,
druk.
*etiomeler, u. m. = heliometer.
m. = Helios, zonnegod.
-e = helioskoop, zonnetoetioft1W, f.
kijker.
*eitoftat', tn. -(eA -e = heliostaat.
*eliotrigr, f. --(eA -e = heliotroop, zonnewende; (delfstof) katteoog; zonnespiegel.
belioaen'trifrb = heliocentrisch, met de zon
tot middelpunt.
oat = helder, hel, luidklinkend, licht, schitterend, klaar, levendig; betted Oetticbter =
schaterend gelach; b. auftadjen = schaterlachen; ift fcbon better Zag = 't is al klaar
dag; am betten ticbten Inge = op klaarlichten
dag; Infrb b. = 't wordt licht; ein better
Slopt = een vlugge, schrandere, heldere kop;
better Sabnfinn = klinkklare onzin; in betten
auf en = in groote scharen; bie betten
Zriinen = tranen met tuiten, dikke tranen;
b. fOen = helderziende zijn.
bell' uf = helder, luid.
belt' riunia = met heldere oogen, klaaroogig.
twirl! blau; :braun = lichtilblauw; -bruin.
beftibeitteith = helderdenkend.
*ell'bunf el, f. = licht-en-schaduw, licht-enbruin; schemerlicht.
*elle, tn. - = helderheid, licht, glans.
-n = hellebaard.
*elfetiar'be, iv.
— e = hellebardier.
*Met, arbier', m
*el'ben II bicifter, m. ,E=gebirlit, 1. ; = a efrbiecbt, Oaten, f cb to. (b.) =hel(der) maken, verhelderen.
Helleen, Griek.
T.; znejtatt, tn. = heldeildichter; -dicht; tieftenc, m. - -n
= Helleensch, Grieksch.
-geslacht; -gestalte.
*effenWtttiO, m. —, .. men = Hellenisme.
babenbaft = heldhaftig.
Hellenist.
Oefteniff, m. --en, —en
betibeniiiim = koen als een held, stout.
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twiler, m. -t, - = penning, halve cent; t•emnt'fitub, m. = rem(toestel) ; hindernis;

er bat feinen roten ,ts. = hij heeft geen rooien
duit; auf ob. bei ,t). unb $fennig beaablen =
tot den laatsten halven cent of tot op een
cent betalen.
OrtertlafTh am befferlicbten Tay = op klaarlichten dag.
s5cfleOuntt, m. -(e)t = Hellespont.
beirfarbig = lichtkleurig, helkleurig.
cit'flicOL tn. = lichtvos.
beirolatmenb = helderschitterend.
beffigrau, :gran = lichtgrijs, -groen.
heitliiirig = goed hoorend; gehoorig.
Ici'ligfeit, iv. - = helderheid, glans, licht.
tielling, ttt. -(e)t, -e; to., W. -, -en =
(scheeps)helling.
1 eir(1)eud)tenb = helder schitterend, helder
schijnend.
helf(Mcbt = klaarlicht.
t)eirrot = licht-, helderrood.
heirfebeilb = helderziend.
t•ettliciitigfeit, iv. - = helderziendheid.
t•el'iung, iv. - = verheldering, glans.
bell'Inelf; = helderwit.
,elm, m. -(e)t, - e = helm (hoofddeksel, van
een distilleerkolf, van het roer); kap; koepel
(van kerktoren); dom; [steel].
tocintibinbe, iv. = helmlint, -strik.
clittlnifc0, m. = helmpluim.
elm'bacb, 1. = koepeldak.
cint'feber, tn. = veer op den helm.
Otmliirmin = helmvormig.
cfm'ociviiibe, f. = koepelgewelf.
ocirtt'clitter, T. = vizier.
toelut'Oola, 1. = helmstok, -hout, roerstok.
eititin'tbett, M. = ingewandswormen.
.refitt'irctut, 1. = glidkruid, blauwe godsgenade.
toeinefaintud, m. = helmversiersel.
el. nt'ftod, m. = helmstok, roerstok.
sbeineftur3, m. = vizier.
toeforfe, in. = Helolse.
ettrte, tn. -n, -n = Heloot.
$jclbc'tiett, 1. = Helvetic.
k■ eitietier, in. --t, - = Helvetier.
betticstifc0 = Helvetisch, Zwitsersch.
)entb, f. -(e), -en; ctitbe, f. ----, -n =
hemd; blirenet ,t,. = haren kleed, boetekleed;
einen bit auft ,.. autaieben = iem. naakt uitschudden; bat ,t). ift (ob. liegt) mir nailer aft
ber Mod = het hemd is mij nailer dan de rok.
lenttViirmef, nt. = hemdsmoui ; in it.emb=
iirmetn = in 't overhemd, in hemdsmouwen.
fientblirmclin = in 't overhemd, in hemdsmouwen; gemeenzaam; onbeschaafd.
toenebenfrageu, m. = hemdskraag.
etit'bettiraufe, iv. = hemdsplooisel, jabot.
clu'beitittat, m. = klein kind in 't hemdje.
$ent'bennabel, iv. = borstspeld.
kninbi bofe, W. = hemdbroek, combinaison,
hansop.
:pentblirittel 2c., zie ,f) emb iirmet 2C.
oemintob', m. -en, -en = halve bol.
.- entipte'rett, V. = halfschildvleugeligen.
entlfpfid're, iv. -, -n = halve bol, halfrond.
spentifecbium, 1. -&, ..cbien = halfvers.
ent'ute, iv. -, -n = wagenrem.
rent' utett, fcbiv. (tj.) = remmen; tegenhouden,
stuiten, schorsen; inhouden, matigen, tegenwerken.
clum'clabcf, iv. = remgaffel, -vork.
Vemmicttc, iv. = remketting.
octitmltW, T. --ret, -fe = beletsel, hindernis.

einen ,t,. antegen = een rem aanzetten, hinderers, tegenhouden.

tocutInitng, iv. -, -en = remming, vertra-

ging; stremming, storing, verhindering.
T. — = hendiadys ('t noemen
van den begrip door twee woorden).
:•ennft, m. -(e)t, -e = hengst.
t•cittlftliiiteit, f. = hengstveulen.
clad, m. --t, - = hengsel, oor, handvat.
en'relgict4, f. = glas met een oor.
elt'refforb, nt. = hengselmand.
to_ enlettopf, m. = pot met hengsel, met ooren.
e.1-t'retti.ilitrijen, f. = potje met 2 ooren (iem.
met de handen in de zij of in de zakken).
fien'int, fcbiv. (b.) = ophangen.
beifiCtOtintt = waard om opgehangen te
worden.
tociffer, m. --t, - = beul, duivel, drommel;
aunt Vii.! - wat drommel! baf bidj ber tt.! =
de duivel haal je! icb babe ben 0. babon =
ik geef er den brui van; zie fr a g en.
ocitlerilbeit, f.; Mod, m. = bijl, blok van
den beul.
ocIt'rertnaht(3eit), T. (lv.) = galge-, afscheidsmaal.

tlettbiabt*,

tben'fcrllfcbivert, f.; 40anb, m.; =Mott,
m. = beuls II zwaard ; -hand ; -knecht.

tien'tta, iv. - = henna, een wortel, blanketselverf.

,en'ne, iv. -, -rt = hen, kip; eine 0. mit
S.1)oren = een kat van een vrouw.

ticit'neactt, 1. --t = hennegat, gat voor de
roerpen.

oen'negatt, T. = Henegauwen.
tettrictle, iv. = Henriette.
t)ettriotalre (spr.: drikatre), m. -t, -0) =

Henri-quatre (baard).
c40iift(u0, m. = Hefaistos,
god v. het vuur.
c.1)tctc4orb' (spr.: .. kord), m. -(e)t, -e
groote septime; zevensnarige Tier.
e.ptac'ber, f. -, - = zevenvlak.
tier = hierheen, hier; vandaan : nur tj. bamit!
= geef (of spreek) maar op! voor den dag
er mee! bon ba b. = van dies kant; bon
oven tj. = van boven (hierheen); um mictj b.
= om mij heen; bin nub b. = heen en weer;
iv,.) ift, tommt er b.? = waar is, komt hij
vandaan? Writer einen b. rein = iem. achterna
zitten, vervolgen; fiber einen b. rein = iem.
overvallen, zich op iem. werpen; fiber etiv. b.
fein = zich met iets bezighouden; bat ift
nitt Welt b. = dat heeft niet veel om 't lijf;
bon aftert b., bon ieber = van oudsher; et
ift fcbon range, ein 3atjr tj. = het is al lang,
een jaar geleden.
ti, era, m. = Hera, Juno.
fierab' = naar beneden, neer, omlaag; ben
Strom b. = stroomaf.
berab'bemiiiien, fcbiv. (b.) einen = iem. naar
beneden laten komen; fir4 I. = de moeite
doen naar beneden te komen, beneden komen.
imab'blittett, fcbh). (tj.) = neerzien, naar beneden zien.
Ocrab'briidett, fcbib. (b.) = neer, naar beneden drukken; bie $reffe b. = de prijzen omlaag doen gaan.
Ocratefittben, ft. (t,.) = den weg (naar beneden) vinden.
ficrefficbett, fcbtv. (b.) = afsmeken.
herablottent, fcblv. (f.) = naar beneden
komen rollen, tuimelen.

t•clActiifti*
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berablontuten, ft. (f.)=naar beneden komen,
neerkomen; aan lager wal komen, vervallen;
verloopen.
berablaffen, ft. (b.) = naar beneden laten,
neerlaten, (Zorblinge) laten zakken; (ettn. bom
$reife) laten vallen; firb 1. au einem = tot
iem. afdalen, neerdalen; basu llif3t er fid) nfdt
tjerab = daartoe verlaagt hij zich niet; ficb b.
etiv. au tun = zich verwaardigen tot lets.
berablaffenb = minzaam, vriendelijk, welwillend, gemeenzaam; uit de hoogte.
— = neerlating, verminV)eratistaffung,
dering; minzaamheid, gemeenzaamheid.
opdreunen.
berab'leiern, fcbtu. (b.)
forablitaffett, f(bbl. (b.) = naar beneden
brengen, bezorgen.
berablrbieffen, ft. (tj.) = neer-, afschieten;
van boven naar beneden schieten; 0., (f.) =
snel neerdalen, neerschieten.
0erableben, ft. (b.) = neerzien; auf einen b.
= (met minachting) op iem. neerzien.
0erabletiett, fcbin. (b.) = neer-, afzetten;
= iem. in discrediet brengen, in rang
einen
verlagen, degradeeren; (bie li5fjne) verlagen,
(bie $reffe) verminderen, doen dalen;
ftarr
berabgefe#tett $reifen = tegen veel vermin= zich verlagen.
derde prijzen; fief)
tterabletiung, — = af-, neerzetting; verlaging, degradeering; verkleining; minachting; vermindering, verlaging.
berablinfen, ft. (f.) = dalen, zakken.
beralrftintmen, id)n). (b.) = (ein Z5'nftrument)
lager stemmen; feine V.Inf.briicbe b. = minder
eischen, lagere eischen stollen; matigen, verminderen; terneerslaan, neerslachtig maken;
een toontje lager spreken.
beraffiviirtrigen, icbn). (b.) = verlagen, vernederen, in minachting brengen.
1jerab'3Ieben, ft. (ti.) = naar beneden trekken,
neerhalen, laten zakken; einen b. = iem. naar
beneden halen, verlagen, vernederen, in minachting brengen; t)., (1.) = naar beneden
gaan, trekken.
Herakles, Herkules.
toe'rafte,
Heraklide, nakot•eraffisbe, m. —n, —n
meling v. Herakles.
eratibif, tn. — = heraldiek, wapenkunde.
eralsbifer, in. –c,– = heraldikus.
erat'bifd) = heraldisch.
beran' = hierheen, naar dezen kant, aan,
nader; nur tj.! kom maar hier!
beran'tdiben, fcbtv. (b.) = vormen, ontwikkelen,
opvoeden.
opbloeien, zich ontberan'bliiben, fcbtu. (f.)
wikkelen, opgroeien.
(f.) = aansnellen, toesnellen,
beran'effen,
komen aanvliegen.
naderen; an einen
beran'geb(e)n, unr. (f.)
= naar iem. toegaan, iem. naderen; bei
einem b. = bij iem. aanloopen.
be-rani /autumn, ft. (1.) = aankomen, naderkomen, naderen; lomm beran ! = kom maar op !
beran'inarben firth fcbtn. (tj.) an einen = iem.
naderen, op iem. toegaan,
naderen, naken;
beranliaben, fcbtu. (f.)
dreigen (bon abefabren).
fcbtn.
(f.)
=
rijpen,
rijp warden,
beran'reffen,
zich ontwikkelen.
0eratfriicten, fcbtn. (f.) = aanrukken; dichter
bij schuiven, komen, schikken.
beran'fprennen, fcbtu. (1.) = aangaloppeeren,
komen aangaloppeeren.
beran'treten, ft. (f.) = naderen, nadertreden;

f

berawlfabren.

etiv. tritt an einen beran =iets gewordt ism.,
iets komt voor iem.; nadert iem.
beranlvarbren, ft. (1.) = opgroeien, zich ontwikkelen, groot worden, toenemen ; aum panne
= tot een man opgroeien; bad berantvacb,
fenbe Oeicbtecbt = het opkomende geslacht.
zich wagen
0erattivagen ffrb, fcbtn. (b.)
aandurven; er bij durven.
aan,
beran'31eben, ft. (b.) = aantrekken, -halen,
(1.)
naderen.
-voeren;
heratt'aiiMten, fcbtn. (b.) = aankweeken,
[fokken.
zie ef ber au cb.
0erauf = naar boven, boven, opwaarts, op,
= van onder op; nur
omhoog; bon unten
b.! = kom maar boven! al hooger ! bon bort b.
= van daar, van dien kant.
beraufbefcbtviiren, fcbtv. (b.) = bezweren;
oproepen.
beraufbringen, unr. (b.) = boven, naar boven
brengen; boven-, op-, omhoogkrijgen.
Oerauffinbeit WO, ft. (lj.) = den weg naar boven
vinden.
berauffubriverfen, fcbtv. (b.) = naar boven
rijden, trekken, brengen.
beraufpuffen, fcbtn. (b.) = (eine dare) op.
drij ven.
fjeraurriiden, fcbin. (b.) =naar boven, omhooghalen, trekken, rukken, dichterbij halen, schikken; 0., = (in rang) vooruitkomen, vooruitgaan.
beraurfcbrauben, fcbit). (l.) = opschroeven;
(prijzen) opdrijven.
verhooging (van tarieV)eraurfOung, tn.
ven e. d.).
0erauf'31c0ett, ft. (b.) = op-, omhoogtrekken,
op-, omhooghalen; au ficb b. = tot zich opheffen; 0., (f.) = opkomen, (born &Witter,
Sturm) komen opzetten.
berai0' = naar buiten, buiten, eruit, uit; bon
intim b. = van binnen uit; nadi norn =
naar voren, op (aan) den voorkant; ba = hierbeen; (sum .f)aufe) b.! = er uit! de deur uit!
ronduit; b. mit ber
het huis uit! grabs b.
spracbe = spreek op! laat hooren, wat je op
bantit! = voor den dag er
't hart hebt!
= is nog niet
mee; bobOwt ift nod) nicbt
uit(gekomen).
beratWarbeiten, fcbin. (b.) = naar buiten
werken, er uit werken; ficb = zich er uit
werken, zich er uit redden.
beraiO'beifiett, ft. (b.) = uitbijten; ben Heinen
= zich
= den fijnen man spelen; flit
er uit redden.
naar
buiten
of
berauniefontmen, ft. (b.)
er uit krijgen; nod) bleib b. = nog geld terugkrijgen; (ein Oebeimni0 ontdekken; (ein
Miitfet) raden.
beralOs tientiiben tick fcbtn. (b.) = naar buiten
komen.
beratO'brerben, ft. (lj.) = uitbreken, uitrukken;
braken, overgeven; 0., (f.) = uitbreken.
herctu'bringett, ma. (b.) = (naar) buiten
brengen, er uit br.; er uit krijgen ; ontdekken;
raden; eindelijk begrijpen ; er fonnte rein eort
= hij kon geen woord uitbrengen of hij kon
er geen woord uitkrijgen.
0ernaWfa0rett, ft. (b.) = naar buiten rijden
of varen, met een rijtuig, in een schip naar
buiten brengen; tj., (1.) uitrijden, naar
buiten rijden of varen ; naar buiten of er uit
vliegen, schieten; eb fubr mit fo ljeraub =
het kwam er zoo plotseling uit, het ontschoot
me zoo opeens.
20*
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berbeifitaffett.

tyroi0ifinben, ft. (b.) uit velen vinden, tyratO'rildelt, fcDtv. (b.) naar buiten halen,

herkennen, ontdekken; fidj tj. = den weg naar
buiten vinden; elkander vinden, herkennen,
ontdekken; uit den doolhof geraken (ook fig.).
= uitdager.
kierausWforberer, tn.
tyratOlorbern, fcbtn. (b.) = uitdagen, uittarten, aanzetten, aanhitsen; terugvorderen,
terugeischen (het teveel betaalde e. d.).
= uitdaging.
k)erau'forberunci,
voelen, ale van
beralO f fithtett, fditti. (b.)
zelf merken.
:bera-10'gabe, tn. = teruggave, restitutie;
uitgave (van een boek).
tyrat0f geben, ft. (b.) naar buiten geven,
aangeven (door een raam bijv.); teruggeven,
opgeven, afgeven; tern ggeven, terugbetalen;
(een boek) uitgeven, doers verschijnen; er
ronnte mir nicbt b. = (ook:) hij kon me niet
antwoorden.
= uitgever.
t•erat0'netier,
uitgaan, naar buiten
lieran ,e0c4(e)it,
gaan; (bon tocren) er uit gaan ; mit ber SPracbe
ronduit spreken, vrijuit spreken.
tyrniWtylbert, um. (b.) = er nit hebben; icb
Dab' beratO = ik ben er, ik heb 't gevonden
of ik ben er achter.
4crat0'4eben, ft. (D.) = (er)uit lichten, beuren, helpen.
IjeralWreOrett, fcbtu. (lj.) = naar buiten vegen;
(ben Scbeim) laten zien, (zich) toonen (als).

beratinernett, tyrai011autlen, tyro-i0",
ftiigetn, beraunnobetn, beratOlni3cliettt,

fcbtn. (b.) = langs den weg van spitsvondigheden en muggezifterijen eindelijk vinden.

torauntcafetyn, fcbtu. (D.) = (door applaus)
terugroepen (op 't tooneel).

tyrannotnutett, ft. (1.) = er uit komen, naar

buiten komen; uitkomen, verschijnen; uitkomen, bekend worden; babel rommt nicb0
dat leidt tot niets, dat helpt niets,
DeratO
dat loopt op niets uit; iroc0 romint ibm babel
wat heeft hij daaraan? wat wint
berattO
hij daarmee? bc0 fommt auf (ook: auf4
(leicbe) DeratO = dat komt op 'tzelfde neer;
fie rant meljr auf ben %ater beratO = zij had
meer van haar vader.
Iv. (b.) = toesteken, naar
tyratOlottgert,
buiten steken, reiken.
= uitlezen, uitzoeken;
ft.
(lj.)
4erauitYlefen,
er uit lezen, er uit opmaken.
tyratO'ntarlyn, fcDtn. (lj.) uitmaken, er doen
= uitgaan; opuitgaan, wegmaken;
komen, vooruitgaan.
fcf)tn.
(b.)
= zich ont1jyrat0Inuftern WO,
poppen, blijken te zijn.
bermi0Itehmen, it. (1).) = er Lit nemen;
ettn. 4.= zich jets aanmatigi, fidj reiljeiten
= zich vrijheden veroorloven.
fieratOlgalyn, fcbtr. (f.) = uitbarsten, uitvallen, er uit Happen; mit ettn. b. = jets er
uitflappen.
tyrat0'Oottern, fcbtn. (b.) = luidruchtig, met
geraas en lawaai naar buiten komen; mit ettv.
= iets er uitflappen.
tyroi013utlen, fcbtn. (b.) = optooien, oppronken, opschikken, opsmukken, opdirken.
tyroweragen, fcbtn. (b.) = uitsteken, vooruitsteken.
tyratO'reben, fcbtv. (b.) frei = vrijuit spreken; fidj
= zich er uit praten.
fyratOiretrytt, ft. (b.) = uittrekken, uitrukken, uitscheuren; uit de verlegenheid helpen,
zich er uitredden.
redden; fidj

te voorschijn halen; (Oa) voor den dag
halen, geven, dokken, over de brug komen;
mit ber S-4)racbe = spreken, voor den dag
komen met iets; er riicrt nicOt atO feinem
43bregnia berau4 =hij komt niet uit zijn plooi.
fyratO'rufen, ft. (D.) = naar buiten roepen;
(einen ScDaufpiefer) terugroepen.
tyrauefagen, fcbru. (lj.): ettn. frei, gerabe
jets gerust, ronduit zeggen.
tyraiO'frOaffen, fcbtn. (b.) = naar buiten
brengen, bezorgen; wegmaken, uitmaken.
OerattelMerett flit, fcbtv. (b.) = zich wegscheren, zich wegpakken.
tyrattefetitagen, ft. (b.) = uitslaan; uitdrijven, verjagen; naar buiten slaan; einen 63e.
Minn D. = een winst er uit slaan, maken,
halen.
OcraiOltet)(e)n,
uitsteken, vooruitspringen.
er uit stelen; fidj
beratO'ftetiten, ft. M.)
= ontsnappen, wegsluipen.
4eratWfteffen, fcbtli. (ti.) = buiten plaatsen,
zetten; ten toon stellen; fidj e.t, ftent fidj
beratO, bat ... het blijkt, dat...; er fterite
rid) alb einen Sloion berato = hij bleek een
spion te zijn.
erat0'ftrerten, fcbtv. (D.) = uitsteken (bie
gunge 5. R3.).
4erauWftreirlyn, ft. (D.) = nit-, wegstrijken;
ophemelen, in de hoogte steken, opvijzelen.
OerauWftitriett, feDin. (D.) = naar buiten of
er uit werpen, storten; 4., (f.) = naar buiten
of er uit stormen, vliegen.
4erauntuutfot, ft. (1.) = uit (iets) opgroeien,
uitkomen, ontspruiten; c.0 feinen aleibern b.
= uit de kleeren groeien; biefe (ref chi
tviid)ft mir aum talfe Derau4 = hangt mij de
keel uit.
beratOluerfen, ft. (b.) er uit werpen, gooien.
4eratinuidctit, fcDtn. (D.) = uitwikkelen,uitrollen; er uit helpen, redden.
berauelvininteln, fctv. (D.) = (er) uitbonjouren.
tyraunuittbeit, ft. (b.) = er uit draaien; er
uit helpen, redden.
1)eratOluoiten, unr. (b.) = er uit of naar
buiten willen; nicDt mit bet spract)e b.= zich
niet willen uitlaten, niet spreken willen, niets
willen zeggen, er omheen draaien.
yral0'lviirgen, fobtn. (D.) = met moeite en
geweld uitbrengen.
f9erat0'30ten, fcbtu. (lj.) = terugbetalen.
tyrauraletyn, ft. (D.) = uittrekken, er uit
halen of trekken, naar buiten trekken; uit
de verlegenheid helpen, redden;
(f.) =
verhuizen.
herb = zuur, wrang, bitter, hard, rauw, guur,
scherp.
erba'riutit, 1. —4, ..rien = herbarium.
zie tierbbeit.
et'be,
berbei' = hier(heen), er heen, er bij, aan, toe.
4erberffibrctt, fcbtn.(b.)= aanvoeren ; teweeg
brengen, tot stand brengen, aanleiding geven
tot, veroorzaken.
tyrbetitaffen, ft. (b.) = toelaten, er bij laten;
OM = toestemmen, zich laten vinden, zich
verwaardigen.
fcDhl. (D.) = naderen, er
tyrtiel'utaiten
naar toe gaan.
(er bij) roepen, bij
tyrberrufen, ft. (D.)
zich roepen.
berbeFfttoffen, fcDtv. (b.) = aanbrengen, bezorgen, verschaffen.
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bertleiltiirgn, fcbtn. (1.) = toesnellen, aansnellen, toeschieten.
berbeiluinten, fcbtv. (i.) = naar zich toe
wenken.
berbeilviinfcbett, fcbtn. (1.) ettv. = wenschen
dat iets zal komen of gebeuren, verlangend
uitzien naar.
berbeit3le1ett, ft. (b.) = naar zich toe trekken, aantrekken; ettn. bei (an) ben t■ aarett
1. = iets bij de haren er bij sleepen; b.,
= naderen, aankomen, komen opzetten.
beebentiiben, fcbin. (lj.) = (hierheen) laten
komen; fief)
= (hierheen) komen.
*er'berge, tn. —, — = herberg, onderkomen,
nachtverblijf, logement, toevlucht(soord).
ber'beron, fcbtv. (b.) = verblijf houden,
logeeren; herbergen, huisvesten.
Vier'bergClunitter, abater, m. = waardin,
waard in een gildeherberg; (nu ook) kostbaas.
beri beftellen, fcbtn. (t.) = oproepen, aanzeggen
to komen, ontbieden.
OerInten, fcbtn. (b.) = opbidden, (een gebed)
van begin tot eind opzeggen, opdreunen.
—, —en = zuurheid enz., vgt.
erti'beit,
berb.
ber'bitten, ft. (b.) = hierheen verzoeken,
ontbieden.
ber'bringett, um. (b.) = hierheen brengen;
zie ook: bergebracbt.
erbft, m. —0, — e = herfst, oogsttijd, wijnoogst.
erbff abettb, m.; :arbeit, tr.).; :blunte, tn. =-herfstilavond; -werk (-arbeid); -bloem.
berb'ftert, fcbru. (b.) = wijnoogst houden; e&
het wordt herfst.
berbftet
herfst:fru*, tv.
t•erbfriferien,
vacantie; -vrucht.
herbfflicb = herfstachtig; van den herfst,
herfst....
herfstvrucht,
*erbfiting, m. —(e)&, —e
late vrucht; nakomer; eetbare paddestoel.
Vierbffluft, tv. = herfstlucht.
lierbfentiiffta = herfstachtig.
:Ittonat, m.; :narbtoleirbe,
V)erbft'llineffe,
tn. = herfstiljaarmarkt ; - mgand ; - nachtevening.
= herfstil zaaisel
tl erbft'liftiat, to. ; :3eitiofe,
(-koren); -tijloos.
ber'bucbftabierett, fcbtn. (b.) = geheel (af)spellen.
toerb, m. —(e)&, —e = haard, stookplaats,
aschkolk; thuis; brandpunt; nest of roest
(eine& 91aubboget&); vinkebaan; eigner ift
Ootbe& Wert = eigen haard is goud waard;
griinben = een eigen huiseinen eignen
houden opzetten; er bat tneber,C)att& nocb
hij heeft Been onderkomen.
tverb'afebe, tn. = haardasch.
—n = kudde, troep, schaar.
t)er'be, to.
ber'Denreicb = rijk in kudden.
kjer'bentier, = kuddedior.
bertbentheife = bij of in kudden.
gie're, tn. = Hera, Juno.
ber'eilen, febtn. (b.) = can- of toesnellen.
fi crein,
near binnen, binnen; ! = binnen!
bereinlientiibett, fcbtv. (1.) = naar binnen
laten komen; ticb = naar binnen komen.
berein'Inedyn, ft. (f.) = invallen, binnendringen; aanbreken.
bereittlaffen, ft. (1.) = invallen, er in vallen;
er in loopen; in de val loopen; mit ettn. b. =
bedrogen uitkomen met iets.
bereinlegen, fcbtv. (b.) = er in leggen; (fig.)
in de put krijgen, onderkrijgen, overwinnen;
een koopje leveren, er in laten loopen.
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berein'fcbtteien, fcbtn. (b.) = naar binnen
sneeuwen; (f.) onverwachts verschijnen,
uit de lucht komen vallen, komen aanwaaien.
berein'ftebten, ft. (lj.) = steelsgewijze naar
binnen brengen, doen binnensluipen; fir° =
(naar) binnen sluipen.
4erein'Ate4en, ft. (b.) (naar) binnen trekken,
sleepen ; (f.) = naar binnen trekken, gaan ;
een huis betrekken, naar de stad verhuizen.
?b.) = van begin tot eind
beri eraiiblen,
vertellen, opvertellen.
berlabren, ft. (f.) = (daar)heen varen of rijden,
varende of rijdende aankomen; ither einen =
zich op iem. werpen, iem. overvallen, iem.
toesnauwen; mit 3ortuiirfen, ScOimpfreben Her
einen lj. = iem. met verwijten, scheldwoorden
overladen.
erlabrt, tn. = terugrit, -vaart, -reis.
erlaften, ft. (1.) iiber einen = iem. overvallen, op iem. aanvallen; iem. uitmaken voor
al wat leelijk is.
berlinben WO, ft. (lj.) = zijn weg(hierheen)
vinden.
er'fitibe, tn. = overgave, 't opgeven.
nadering, komst; loop, gang,
efgang, in.
verloop; toedracht.
ber'nebett, ft. (b.) = geven, aangeven, overgeven, opgeven; baiu milcbte icb meinen 9lamen
nicbt t). = daartoe zou ik mijn naam niet
willen leenen; bie Safe gibt tnenig ber =
die zeep geeft weinig af.
ber gebradit = traditioneel, gewoon, gebruikelijk, van ouds in gebruik
(over)oud.
beri gebrarbtertnafmt = naar oude gewoonte,
ouder gewoonte.
Oer'neb(e)t, unr. (f.) = komen, naderen, loopen ;
binter, be; neben einem lj. = aehter, voor,
naast iem. aanloopen; Utle y ettv. b. = zich met
iets bezig houden, met iets aan 't werk gaan,
iets aanpakken, iets aanspreken (fig.); 0 geljt
ba luftig ber = het gaat daar vroolijk toe;
gent fcbarf bet = het gaat er heet toe; jest
gebe& itber bicb ber = nu hebben ze over
jou, nu moet jij 't ontgelden, nu krijg jij je beurt.
herige4Oreti, fcbtu. (b.) = behooren, op zijn
plaats zijn, thuis behooren.
beegelaufen = hierheen gekomen, geloopen;
bergelaufene& $act = lui die op een stroowisch
zijn komen aandrijven, vagebonden, zwervelingen.
ber'balten, ft. (b.) = (bie banb, ben hut) ophouden, toesteken; er ntuf immer = hi)
moet 't altijd ontgelden, hij meet altijd 't gelag
betalen; mein 93eutel bat b. miiffen = ik heb
moeten bloeden, opdokken.
berlpfett, fcbtv. (b.) = hier(heen) halen, halen,
weg- of vandaanhalen.
beebaren, fcbtv. (lj.) = luisteren, toehooren.
*ering, tn. —(e)&, —e = haring; Mr faf3en
mie bie eringe = als haring in de ton.
t•e'ringCbilfe, Iv.; =fang, m. =haringlibuis;
-vangst.
*e'ritiOntilrb, tn. = horn van haring.
berlontinett, ft. (1.) = hier(heen) komen,
aankomen ; (ergens) vandaan komen, afkomstig
zijn, herkomstig zijn, voortspruiten.
II. tlerlomutett, 1.
= afkomst, afstamming,
oorsprong; gewoonte, gebruik.
berlanintlid) = gebruikelijk; gewoon, overgeleverd, volgens oude gewoonte; be bet=
fi3rnntlicbe Meobt = bet gewoonterecht.
4ertannen, unr. (b.) = kunnen naderkomen,
er bij kunnen.

hertriedien.

310

her'friettett, ft. (I.) = hierheen kruipen.
Ocr'friegen, fcbtn. (b.) = hier(heen) krijgen.
am Scbeibe=
Voer'inIe6, nt. = Herkules;
H. aan den kruisweg.
/Inge
Herkulisch.
ijertulifri)
ubcr'funft, tv. — (aan)kornst, nadering; afkomst;afstamming, geboorte,00rsprong,familie.
berlailen, fcbm. (b.) =stamelen, of-, opstotteren.
4crlattnen, fttro. (b.) = aanreiken, aangeven ;
er farm Mc:fit b. = hij kan hier niet bij.
fierlaffen, ft. (b.) = hie, (heen) laten.
tlerlaufett, ft. (1.1 = toesnellen, komen aanloopen; bergetaufene2eute, zie berg e t a u f en.
ficeleitien fief) = fic0 bergeben.
ocruiern, icip•D . (to opdreunen, afdreunen;
in een dreun afspelen, afzingen.
hierheen leiden of
tier'teitett, fc0M. (b.)
brengen; afleiden
eentonig op- of aflezen,
beriiefeit, ft. (f).)
voorlezen, opdreunen.
onrijpe druif.
8Ser i ling, m. —(e0, —e
= kornoelje.
k5cy'lltic, in. —,
fterlocren, idnu. (b.) = hierheen lokken.
fcbru. (b.) = hierheen gaan,
ficr'inartmt
zrch hierheen begeven; fidj fiber etna. tj. = op
lets aanvallen.
Hermandad, polite.
$5crutaribatV, tn.
ernia/Atobit', in. —en, —en = hermafrodiet,
tweeslachtige.
hierheen, terugmarsch,
k3er'mc, tn. —, —n = herme, Hermeszuil.
(als „bout" m.), —(e) , —e =
k)erntelin',
hermelijn.
hermelijnen mantel.
crutctin'tnatttef, tn.
ermelin'Peti, tn. = hermelijnsbont.
hermeneutika, uit47;iernteneu'tit, in. —
legkunst.
Hermeszuii.
$jer'ntenfiiiitc,
Hermes., Mercurius.
*'er'nte, m.
fiermei tifit = hermetisch, luchtdicht.
Hermien, Hermine.
kwrutftte, to.
tjer'murmetn, Icipo. (b.) = afmompelen.
beemiiffen, unr. (tj.) = hierheen moeten.
toen, daarna, vervolgens, later.
Oernatir
Ocr'ne4men, ft. (1.) = vandaan nemen, wegnemen, vandaan krijgen, weghalen, ontleenen;
einen b. = iem. onderhanden nemen, de les lezen.
(achter elkaar) opticenentten, unr. (b.)
noemen.
naar beneden, neder, neer.
tiernieber
hierheen uitnoodigen,
ber'itatigett, id) to.
noodzaken hierheen to komen.
3
) eriublans, m. = Herodianus.
.to crobot', m. = Herodotus.
Ocrirenilatter, 1.; :3eit, tn. = heldelleeuw
(-tijdperk); -tijd.
= herokle, heldebrief
:Oevoi'be, tv.
(een dichtsoort).
4cro'ffci, = herolsch, heldhaftig.
.toerol4'inv* m. = heroisme, heldemoed.
s)e'rolb, m. —(e)4, — e = heraut, krijgs- of
wapenbode, krijgsgezant, bode, uitroeper.
,e'rofb4amt, f. = ambt van heraut.
= wapenkunde, heraldiek.
45e'rotbigitnft,
43e'ron#brunnett, m. = fontein van Heron.
e'roL m. ,t■ ernen = heros, held, halfgod.
fier'OtaPPern, icbto. (4.) = aframmelen, afratelen.
—(e)n, —en = heer, meester, ge*err,
bieder, eigenaar; cavalier; ether Sacbe
een zaak meester worden; fan
tverben
fein = zijn eigen hoer en meester
eioner
zijn; jeber finbet feinen Oerrn = er is altijd
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baas boven baas; Zfjr
Zater = Mijnheer
uw vader;
ulAe = Mijnheer of de Heer
Schulze; gniibiger
= weledele Heer of
Mijnheer; mit grof3en ,t5errett ift nit* gut Air=
met groote heeren is 't kwaad
fiten effen
kersen eten.
— = heertje.
S"- errr ifien, f.
Inirredinen, fcbtn. (b.) = rekenen, (van begin
tot einde) oprekenen.
ber'reitilett, fcbit). (b.) = hierheen reiken, aanreiken.
4)er'reife, im=reis hierheen, terug-, thuisreis.
Or'reifen, ftbin. (f.) hierheen, terugreizen.
Ori rciten, ft. (f.) = hierheen rijden.
YOer'renlian3tig, m.; :artifet, m.,
:bab, 1. = heerellpak (of -kleeding); -dienst
(=arbeit macben = uok: voor heeren werken);
-artikel; -bad.
heerebank, bank der
s'•er'rentiani, tn.
edelen (in 't rijkskamergerecht).
=heerellboer;
g:ler'renHOrtiter, m.;
-peer.
effen
s>cerenbrot, 1. = heerebrood;
dienstbaar zijn.
Vier'renburg, in. = heerehuizinge, ridderburg.
*er'rettbienft, = heeredienst; gebt
nor WotteMenft = plicht tegenover zijn meerderen gaat voor alles.
s:)crirciteffett,
f. = fijn eten, lekker maal.
"
kwr'rettgefeijiift, f. = zaak van heereartikelen.
*er'renbanb, = macht van den beer; ,t.
gebt burct$ gang 2anb = vorsten hebben
lange handen.
heerehuizing, slot; (in
tocr'ren4au, f.
g3reuten) Heerehuis, Eerste Kamer.
VIer'rettipt, m. = woning van den landheer,
van den ambachtsheer.
fierfrettio4 = zonder heer of meester; berren,
We?, Oefinbei = vagebonden, landloopers;
berrentoi0 Out = onbeheerd good.
= Meester v. U. Duitsche
.0"er'rennteifter,
-orde.
al,
m.;
:natitr, tn. = heere ll*er'renlim ov
moraal; -natuur.
kmerenredit, f.= recht v. d. beer of meester.
er'renflif, m. = heerehuizing, slot, kasteel.
crr'nott, nt. = Heer, God, Lieve Heer,
Heere God; crucifix; er tat uniern etnen
auten Vann fan = hij laat Gods water over
Gods land loopen ; unfer O. tat atterfei Aoftgiin=
ger = ooze Lieve Heer heeft rare kostgangers.
err'flottt4gabei, to. = vork, die men van
onzen Lies en Heer heeft, hand, vingers.
= lieveheersbeestje.
*eregottaiifer,
erri gotOld)n.itler, m. beeldjessnij der, crucifixmaker.
inrichten, in orde
OeVriciitett, fcbtn. (tj.)
makers, klaarmaken, oprichten.
—, — nen = meesteres, gebiedster,
toeerin,
mevrouw.
heerschzuchtig, gebiedend, aanber'rifci)
matigend, meesterachtig.
= tit, tocht hierheen, terugrit.
tler'rit,
4errie'! = heerejeel o jeel
4err'fis0 = heerlijk, verheven, prachtig, schitterend, kostelijk, voortreffelijk.
, —en = heerlijkheid,
*erri licfjfeit,
majesteit, verhevenheid, pracht.
toerrnIntter, m. —4, — = Hernhutter, Mora.
vische Broeder.
*erffifiaft, tn. —, —en= heerschappij, macht,
gabled, gezag, heerlijkheid, mijnheer en me-
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vrouw; eine Bute <t,. baben = bij goede menschen dienen; meine ,t■ errfcbaften! = heeren
en dames! bie .t)errfcbaften tuerben gebeten .. =
de heeren (en dames) worden verzocht ...
berrIMaftlic0 = leenheerlijk, ambachtsheerlijk; als van een heer; ein berrfcbaftlicbe
,t)cciO = een mooi heerehuis.
VierrfOliegierbe, YU. = heerschzucht.
berrfctj'begierig = heerschzuchtig.
0erefiteit, fcbm. (b.) = heerschen, gebieden,
beheerschen; b err f dl e n b = (over)heerschend.
*ereferjer, m. — — = heerscher, heer, vorst,
gebieder, beheerscher.
erefeberbefunnW, iv. = soevereine macht.
err'frberbittbe, iv. = vorstelijke diadeem.
erefrberblid, m. = gebiedende blik, beerschersblik.
*erefMerfantilie, iv. = regeerende familie,
vorstefamilie, dynastie.
tlerefebergatie, iti. = heerschersgave.
klerrifel)ergelft, in. = heerschersgeest.
VerefrOergetuatt, iv. = soevereine macht.
erri frOcOatt4, f. = dynastie.
erefetierfith nt. = rezidentie van den vorst.
knrefilierftati, m. =heerschersstaf, schepter.
*erefdjertuille, m. = wil van den heerscher,
almachtige wil, soevereine wil.
tfrerefit eriviirbe, tv.=heerscherswaardigheid.
lerrirtyfurlit, iv. = heerschzucht.
berrfcirfiiittig = heerschzuchtig, gebiedend.
heeriiden, fcbtu. (b.) = hier(heen) schuiven,
bijschuiven, -brengen; 0„ (f.) = naderen,
hier(heen) komen.
tyerufett, ft. (b.) = hier(heen) roepen.
beeriiiiren, WI). (b.) = afkomstig zijn, (vandaan) komen, afstammen, zijn oorsprong of
zijn oorzaak hebben.
berlagen, fcbiro. (b.) = opzeggen, uitpraten,
uitkramen; etiv. an ben aingern b. fiinnen =
iets op zijn duimpje kennen.
her'fr4affett, fcbtv. (b.) = aanbrengen, hier(heen)
brengen, bezorgen, doen toekomen.
Oerldifehtett, ft. (1.) u. fir0 0, (b.) = hierheen
sluipen, aansluipen.
OcrIc4reibett fir* ft. (t .) = vandaan-, afkomen, afkomstig zijn, afstammen; dagteekenen (van).
tyrjcilreiten, ft. (f.) = hierheen stappeR;
binter, neben einem b. = achter, naast iem.
aanstappen.
berfeben, ft. (b.) = hier(heen) zien.
0erjeOnett flit, fcbiv. (b.) = sterk hierheen
verlangen.
berjettben, fcblv. (1.) = hierheen zenden.
0erlingen, ft. (b.) = af-, opzingen, van begin
tot eind zingen, opdreunen.
Ortitantmetn, fcblv. (b.) = afstotteren, stamelend opzeggen.
0erltantmen, f (bit). (b.) = afstammen, afkomen,
afkomstig zijn.
ber'ftebien ficb, ft. (b ) = steelsgewijze aankomen, komen aansluipen.
berlielthar = te vervaardigen, te maken.
4ersiteiteit, fcbtv. (b.) = hier plaatsen; tot
stand brengen, vestigen, aanleggen, maken,
vervaardigen; ivieber b. = weer in orde
brengen, herstellen, beter maken en beter
worden.
toerlitefitutn, iv. — = grondvesting, aanleg,
vervaardiging, bereiding, fabrikatie.
erlteltuttOart, M. = wijze van bereiding.
er'f-teffungaoften, V. = kosten van aanleg.
cefteaung4Orct4, tn. = kostende prijs.
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Oeriftottent, fcbtv. (b.) = afstotteren.
0erltiirptt, {Ail% (b.) = hierheen werpen;

Ii. (f.)
komen aanvliegen, aanstormen;
fiber einen b. = op iem. aanvallen.
Oer'treibeit, ft. (b.) = hierheen jagen, drijven;
bar ficb b. = voor zich uitdrijven.
fieriVber = hierheen, hier, naar dezen kant,
herwaarts, er over.
Ijerii'berfti en, fcbiv. (I.) = even overwippen.
Ocrii'ber0eifett, ft. (b.)= (einem) van den anderen
kant, van de overzijde hierheen helpen, er
over helpen.
tjeril'berreiMett, fcbiv. (b.) = over-, aanreiken.
berm' = om(heen), rond(om), hier en daar;
urn bie Stabt b. = om de stad (heen); runb
ob. rings [j. = rondom, in 't rond; bie Neibe
lj. = om de beurt; {miner urn einen b. fein
altijd om en bij iem. zijn; ba = in dien
omtrek, in die streek, daar ergens; bie 91acb=
ricbt ift fcbon in ber gan5en Stabt b. = dat
bericht doet al in de heele stad de ronde;
um 100 rater b. = omtrent, ongeveer 100
daalders.
fcbiv. (b.) = plukharen,
beruntsbafgen
voortdurend vechten.
fieruabaftetn, fditv. (b.) = knoeien, knutselen.
igrunebeifien WO, ft. (lj.) = elkaar in de
haren zitten.
4erunetniontuteit, ft. (lj.) = omkrijgen, (iem.)
van meening doen veranderen, ompraten.
4erunt'bringen, unr. (b.) = omkrijgen, omdraaien; (einen) tot een andere meening brengen, bepraten, ompraten, (tot jets) overhalen,
krijgen; (91acbricbten) verspreiden, rondbrengen; (ein
doen verliezen.
0erumlabren, ft. (f.) rondrijden, rondvaren,
= de handen
omvaren; mit ben ,t.iinbert
heen en weer bewegen; er last feine Oilcber
rondslingeren.
Oeruntlediten, ft. (ti.) mit ben if?iinben = met
de handen in 't rond slaan, in 't rond scherm
beratit'ffiiptt fick fcbm. (b.) = rondbungelen,
-boemelen.
0erunt'fragen, fcW-n. (b.) = rondvragen, op
de rij af vragen.
Oeruntliibrett, fcbiv. (lj.) = rondleiden; eine
Mauer um einen Oarten b. = een muur om
een twin zetten, bouwen; einen bei ber %ale
f). = iem. bij den neus nemen, misleiden, voor
den gek houden.
bertuttluigitieriett, fcbiv. (b.) = rondrijden.
Oerunt'gebett, ft. = rondgeven, doorgeven,
laten rondgaan.
Oerunt'geb(e)n, unr. (f.) = rondlooren, rondgaan; um etiv. = om iets heenloopen; om
iets heen gaan of kunnen; om iets heendraaien; 6 getj t ein @erilcbt beruin = doet de
ronde; bad geft mir int StoOe berum = dat
faffen = laten rondmaalt me in 't hoofd;
gaan, doorgeven.
berunt'bantleren, fcbiv. (b.) = bezig zijn.
beruntliatten, ft. (b.) = (om zich) heen slaan,
= krakeelen, ruzie hebben,
houwen;
harrewarren, vechten.
fierunt'irrett, fcbtv. (f.) = om- of ronddwalen,
om- of rondzwerven.
Oertutt'iontten, ft. (f.) = om (jets) heen
komen; hier komen; biet lj. = veel reizen,
overal komen; er ift biet in ber Sett benzin=
gefommen = hij heeft veel van de wereld
gezien; tdj faun fawn = ik kan moeilijk of
nauwelijks klaar komen of met iets uitkomen ;
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bie Racbricbt ram fcbneff berum = werd spoedig
bekend.

houden, voortdurend laten werken;
beweging nemen, bezig zijn.

h„ =

doen omslaan, tot een andere meening brengen, bepraten, ompraten.

rondgooien, rondstrooien; (ein 43ferb) omwerpen, snel doen keeren.

heen liggen, kampeeren; hier en daar gelegerd zijn.

scharrelen.
fcbtv. (b.) = twisten, ruzie
hebben, krakeelen, harrewarren.
4ernuf3leheit, ft. (1.) = om(heen)trekken;
heen en weer trekken; eine Mauer um einen
een muur om een tuin zetten,
Marten tj.
bouwen ; 4., (f.) = om(heen)trekken, -gaan,
rondtrekken, vagebondeeren; verhuizen;
f,. = omgeven, omheenloopen.
berun'ter = naar beneden, beneden, ne(d)er,
af; b. mit Ibm! = weg met hem!
4erun'tertningen, unr. (b.) = naar beneden
brengen; achteruit doen gaan, aan lager wal
brengen, doen verminderen, doen verarmen.
Ortutfterge4(e)it, unr. (f.) = naar beneden
gaan, dalen, zakken, verminderen, minder
worden.
Orunfter4anbein, fcbru. (b.) etin. am (born)
$reife = iets van den prijs afdingen.
4ertufterbetiVeln, fcbtv. (b.) = (een lied e. d.)
afdraaien.
inrun'teriametn, fcbin. (b.) einen = de les
lezen, kapittelen.
berunfteriontmen, ft. (j.) = naar beneden
komen; in verval (ge)raken, aan lager wal
komen, zijn krediet verliezen, vervallen.
inrun'terfunetn, fcW”. (f.) = neer-, af-, naar
beneden rollen, tollen.
ertutlertaffen, ft. (b.) = naar beneden of
neerlaten, laten zakken.
tyrunftertfigen, ft. (b.), zie Oimmer.
tyrutftertitalten, fcbtv. (b.) = naar beneden
doen, afdoen, wegnemen; kapittelen, doorhalen, de les lezen; (eine Scbrift) (door critiek)
afmaken.
4erattfterPutien, fcbtv. (tj) = (einen) den mantel uitvegen.
4erun'terreiten, ft. (tj.) = neerrukken, afrukken; (emu ,t)auf) afbreken, omverhalen;
(einen) havenen, geen goed haar aan hem
laten.
berun'terfittuctett, fcbtv. (b.) = inslikken.
berun'teriniirgen, fcbtv. (l.) = met moeite
door-, inslikken, naar binnen werken.
4ertiorf = naar voren, te voorschijn, voor den
dag, naar buiten, vooruit.
4erborfarbeiten, fcbrn. (b.) = voor den dag
doen komen, vrijmaken.
fierborfbilden, fcbt-n. (1).) = (achter, onder
jets) uitkijken; te voorschijn komen, verschijnen, doordringen.
bertior'bfilbett, fcbtn. (b. u. f.) = opbloeien,
uitkomen, ontluiken, zich ontwikkelen.
4erbor'brec4en, ft. (f.) = plotseling te voorschijn komen, naar voren dringen, uitbreken,
losbarsten.
fierborfbringen, unr. (b.) = voortbrengen,
verwekken, doen ontstaan; te voorschijn of
voor den dag brengen; (forte) uitbrengen,
spreken.
fierbor'brangen, fcblv. (b.) = vooruit dringen
of stuwen; ficO = te voorschijn komen,
vooruitdringen, zich op den voorgrondplaatsen.
fiertior'oefi(e)n, unr. (1.) = uitgaan, voort-, voor
den dag komen ; volgen, 't gevolg zijn, blijken.
ijertior'ioben, ft. (b.) doen uitkomen, kracht
bijzetten, op den voorgrond plaatsen; ettn.be

Ortun'irtegen, fcbit). (tj.) = omkrijgen; (einen) berunf Werfett, ft. = omwerpen, omgooien;
ficruntlagern, fcbro. (b.) (urn ettv., om jets) berumluttrutifieren, fcbrn. (b.) = om-, -rondberuntliegen, ft. = om (jets) liggen, (lets)

omgeven; rondliggen, rondzwerven; bie berm=
liegenben Crtfcbaften = de omliggende plaatsen.

berumlungern, fcbtv. (b.) = om- of rondzwerven, ombedelen.

beruntlgagen fie"), fcbtn. (b.)

zich afplagen,
zich kwellen, zich veel moeite getroosten.

lierunelniinetn flit), fcbrn. (b.) = vechten,
bakkeleien, elkaar afranselen.

4eruntfpuffelit, fcbtv. (b.) = knoeien, knutselen.
Oerunfret*ti, fcbtv. (b.) = rondgeven, laten
doorgaan, overgeven; voldoende zijn, uitkomen.

4erunt'reifott, ft. (f.) = omrukken, omver-

trekken; met een ruk doen omkeeren.
4eruntfrettett, ft. (b. u. f.) = om (jets) rijden, rondrijden; auf ettv. b. = op iets afgeven, telkens
in afkeurenden zin op iets terugkomen.
tjerunt'fiijiffen, fcbtn. (f.) = omvaren, omzeilen, rondvaren.
ignint'frtgagen, ft. (b.) = om(heen) slaan,
-doen; fief) mit einem i. = het met iem. aan
den stok hebben, twisten, strijden.
fierumsfrOlebten, ft. (f.), tilt 4. (b.) = om(heen)sluipen, rondsluipen, -zwerven, -slenteren.
4erum'fri)tuitruten, :fdifueifen, fcbtu. (b. u.f.) =
rondzwerven, ronddwalen.
heritutjegetn, fcbtv. (f.) = berumf cbiffen.
4eruntletwtt, fcbiro. (b.) = om(heen) zetten,
-plaatsen; ficb um ettn. b. = om jets heen
gaan zitten.
4erunt'fOtelett, fcbiv. (b.) einmat, breimat =
een rondje, drie rondjes spelen.
4erunt'f4rengen, fcbtn. (1.) = rondstrooien,
uitstrooien; rondgaloppeeren.
4crunffOritigenf it.(f. u. 1).)=(om)heen springen;
rondspringen; (mit einem) omspringen, (iem.)
voor den gek houden; ber Vittb flningt berum =
springt om, draait.
4eritniffte4(e)n, unr. (b.) = om(heen)staan, in
't rond staan; wanordelijk bier en daar staan;
milf3ig tj. staan gapen, werkeloos hier en
daar staan.
4erunifftrebtett, ft. (b.) = om(heen)strijken,
-smeren;
(1.) = om- of rondzwerven, omof ronddwalen, vagebondeeren.
tiertunfftreiten = berumfcbtnarmen.
tieruntjtreiten fief), ft. (b.) = twisten, krakeelen, met elkaar overhoop liggen.
4ertun'ftricten, jctil. (Ii.) breimat = drie naadjes breien.
tjertuttlangen, fcbtv. (b.) = om(heen)dansen;
itveimat b. = twee Jansen doen; einem auf
ber Rafe = met iem. doen wat men wil,
met iem. sollen.
berusn'taOpen, fcbtn. (b.) = rondtasten.
berunt'toffett, fcbtv. (b.) = ronddartelen.
txruttiftrethett, ft. ((j.) = om(heen)drijven,
-bewegen, -jagen, heen en weer of ronddrijven; 8(4
= rond- of omzwerven, vagebondeeren.
fieruniftrinten, ft. (b.) = ronddrinken, de
flesch laten rondgaan.
herunftriibetn, fd)rn.(b ) rondzeuren, talmen.
inrunftummeht, fcbtv. (b.) = (ein 43ferb) oefenen, berijden, afrijden; (einen) aan 't werk
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fonber
= iets sterk in 't licht stellen;
fief)
= uitkomen, afsteken.
voor den dag of
berboeboten, fcbm. (tj.)
te voorschijn halen.
berboefebren, fcbto. (b.) = doen uitkomen,
in 't licht stellen, laten zien.
berboetangen, fcitl. (tj.) = te voorschijn
halen of krijgen.
berboeteurbten, fcbh). (tj.) = uitschitteren,
uitschijnen, stralend of lichtend te voorschijn
komen; duidelijk blijken.
fcbtn. (ti.) = te voorschijn
berboentacben
komen, naar voren treden, zich vertoonen,
zich op den voorgrond plaatsen.
berboenebmen, ft. (b.) = te voorschijn halen
of krijgen.
berboeragen, fcbib. (b.) = vooruitsteken, uitsteken; abet einen ob. etm. tj. = boven iets
uitsteken; uitblinken.
berboeragenb = uit'stekend, vooruitstekend;
in 't oog loopend, uitste'kend, uitne'mend,
voortreffelijk, voornaam.
berboerufen, ft. (b.) = te voorschijn roepen,
naar buiten roepen; doen ontstaan, oproepen,
opwekken, wakker roepen.
berboefrbeinen, ft. (b.) = uitschijnen, te
voorschijn komen.
berboefcbieten, ft. (1.) = te voorschijn schieten, plotseling te voorschijn komen.
berboefbrieten, ft. (f.) = uitkomen, ontspruiten.
berboeibringen, ft. (1.) = naar voren of te
voorschijn springen; (voor)uitspringen.
berbor'fbrubein, fcto. (b.): eine Diebe = een
rede met tintelende levendigheid uitspreken;
(1.) = spattend, bruisend (te voorschijn)
komen (uit).
berborlterbeit, ft. (tj.) = (voor)uitsteken, uitkomen, in 't oog loopen, zich onderscheiden.
tjerbor'fteige)tt, unr. (b.) = vooruitstaan,
vooruitspringen; uitspringen.
berboefteigen, ft (1 . ) = voor den dag komen.
berborItoilen, ft. (tj.) = uitstooten.
berbori ftrecten, fcbh). (tj.) = naar voren strekken, uitsteken, uitrekken.
berboeftiir3en, fctiu. (i.) = naar voren schieten of snellen, te voorschijn springen.
(b.) = opzoeken, voor den
berboefurben,
dag halen, uit den grond halen, opgraven.
(1.) = opduiken, opdagen,
berboetatuben,
te voorschijn komen.
berboetrethen, ft. (b.) = naar voren, naar
buiten of vooruitdrijven; uitkomen, ontkiemen,
uitspruiten.
berboletretett, ft. (1.) = naar voren komen,
voor 't gelid komen; uitkomen, vooruitspringen, in 't oog loopen, spreken.
berboetun, unr. (b.) = naar voren doen,
buiten brengen; onderscheiden, doen uitkomen; lilt b. = zich onderscheiden, zich doen
opmerken, uitmunten.
berborluarbfen, ft. (f.) = opkomen, opgroeien,
uitkomen, ontspruiten.
berboe3ieben, ft. (b.) = voor den dag halen,
te voorschijn doen komen.
= hierheen durven
beetuagen fief), fcWn.
komen, zich hierheen wagen.
fcbro. (b.)
hierheen rollen,
h. wentelen.
berluiirt4 = herwaarts.
er'ineg, tn. —(e)& weg hierheen, terugweg.
beetueben, fcbto. (b.) = hierheen waaien.
hierheen (ver)wijzen.
beeivelfen, ft. (b.)

OmettOreunb.

beefuenben, unr. (ti.) = hierheen wenden,
h. keeren.
berinerfen, ft. (tj.) = hierheen werpen, h.
gooien; ficb user einen 1. = iem. overvallen,
op iem. aanvallen.
berloinfen, fcbtn. (b.) einem = iem. naar zich
toe wenken.
beetviinfrben, fcbh). (b.) = hierheen wenschen,
verlangen naar, wenschen naar; fir!) b. =
wenschen hier te zijn.
toer3, 1. —en&, —en = hart, gemoed, gevoel,
moed ; (iin Siet) harten ; ein 0. fur bie Armen
baben = hart voor de armen hebben; er bat
ba& . nut ber Bunge = hij heeft (draagt)
het hart op de tong; ba& 0. Mat ibm in bie
Scbube, in bie Oofett = het hart zinkt hem
in de schoenen; hie ba& .t.. boll ift, be& gebt
ber Nunb ilber = waar 't hart vol van is,
daar loopt de mond van over; ba& 0. ift mir
fcbiner = ik ben treurig gestemd; ficb ein 0.
faifen = de stoute schoenen aantrekken, moed
vatten; ein .t.. au einem faffen = in iem. vertrouwen stellen; Oeraen aelt = harten Um;
bad lkinb ift Om an4 ,t,. getracbfett = hij houdt
zielsveel van dat kind; einem etin. an& 0.
tegen = iem. jets warm aanbevelen, (ook:)
iem. iets op 't hart drukken; ,t,anb auf4 0.!
= met de hand op 't hart; ic0 faint a nicf)t
iiber4 0. bringen = ik kan 't niet van mij
verkrijgen; hie ift e& bir unt4 O.? = hoe
gevoel je je? er fpricbt, Mie '& ibm um& ,t■ . ift
= hij spreekt openhartig; e& inurbe mir Warm
um& 0. = ik werd aangedaan; a tvurbe ibm
TeOtuac um& 0. = hij verloor den moed; bon
0..en Bern = van harte gaarne; bon ganaem
.. en = van ganscher harte ; (fief)) env. 3U
.. en nebmen = iets ter harte nemen ; ba& gebt
mir au 0..en = dat gaat me ter harte, aan
't hart.
tler3'aber, in. = hartader.
ine3iib1ert, fcbin. (b.) = optellen, oprekenen,
opsommen, narekenen, achter elkaar opzeggen; eat). an ben ittgern tj. riinnen = op de
vingers kunnen narekenen.
ber,Valiertiebit = allerliefst, verrukkelijk.
tler3'a4, 1. = hartenaas.
bee3aubern, fcbtb. (tj.) = hierheen tooveren,
te voorschijn too veren.
er,i'Lialfant, m. = hartebalsem, levensbalsem.
lera'llbeffenunung, th.; :bentel, nt.; :Watt,
f.; Mut, 1. = hartHbeklemming, -(e)zakje;
-eblad (beveling, hartelap); -ebloed.
berOverbenb=hartbrekend,hartverscheurend.
tber3'finbe, m. = hartenboer.
er,Vcben, 1. —4, — = hartje; leveling.
era'bante, to. = hartenvrouw.
ere.'briicien, 1. = hartbeklemming, benauwdheid.
Oer3egoittrua bie = Herzegowina.
bee3eigen, fcbto. (b.) = laten zien, toonen.
ee3eleib, f. = harteleed, diepe smart.
beeon, fcbto. (b.) = liefkoozen, aan 't hart
drukken.
er'aenc0, 1., zie OeraaL
t ee3en411anitegen, f., :angetegenbeit, ill. =
zaak van het hart.
ee3en4angft, to. = hevige angst.
er'3en4bruber, m. = lieve broeder.
er'3en4ergietung, tn. = hartuitstorting, ontboezeming.
Voee3en4freube, W. = vreugde van het hart,
groote vreugde, hartelijke blijdschap.
tiee3endfreunb, m. = boezemvriend.

li er3enO

Oeubaufen.

314

tierOtariettb = hart(ver)sterkend, hartig.
ber'Aendfro4 = hartelijk blij(de).
*cr'Aendgrunb, m. = grond of bodem van ,cra`ftarfuttg, tn. = hart(ver)sterking.
het hart; au4 ,t.. = uit den grond van mijn V•erOto-fi, m. = genadestoot; snik, schok.
entv = hier(heen), naar dezen kant, er heen.
(zijn enz.) hart, van ganscher harte, hartelijk.
— = hartvervetting.
kier0erfettunn,
ber'ynOnut = ingoed.
er5'tierfiriiiierung, =--vergro oting v. h. hart.
tr,er'3en4giite, tn. = goedhartigheid.
gevoelvol,
vol hartelijkheid, hartekber'3eit4funge, nt., =filth, f. = lieve jongen, er5'bort
lief kind, lieveling.

lijk, innig.

meening.

heim verdriet.

dapper, flink; ferm, krachtig; stevig; hartig.

bij elkander behoorend.

e-r3lociffer, = hartwater.
ISet'3endfilitigitt, tn.= koningin van het hart.
er i 3endfuntiner, m. = hartzeer, zielsverdriet. $rer3s Ively, f. = pijn aan 't hart; hartzeer.
tom i tuurtbe, tn. = hartwonde.
er'3endluit, tn. = hartelust.
er'aen4nteinuttg, tn. = oprechte, innige t•era i tvurnt, m. = hartworm; wroeging, geklevaett44tt al, W. = vreeselijke kwelling, ber3'5erreifgnt) = hartverscheurend.
Hes, 1.
— = bes, si - mol.
zielskwelling.
4)er s aen4rut)e, h,. = zielsrust, gemoedskalmte. 4)efellet, tn. = Ezechiel.
opeaben, 43f. = Hesperiden.
kjer'3eitOprac0e, in. = taal van 't hart.
s)efpert'benaOfet, tn.= appel der Hesperiden,
k)er'3ett4troft, tn. = innerlijke troost.
gouden appel.
toer3endimutfri), m. = hartewensch.
= Venus (als avondster).
l^j e'flernd,
VIeri'ent3iittbuttg, tn. = hartontsteking.
=
of fe, m. —n, —n= Hes; blinber
tier?Verfreuenb = hartverblijdend.
4 er5 s ergrelfettb = aangrijpend, zeer aandoenlijk. blinde kerel!
=
Hessisch.
f.
=
Hessen.
4effifit
erfett,
fier3' II er4efienb ; =erquidenb ; =ertviirment. =
—n = hetaere.
hart il verheffend; - verkwikkend ; - verwarmend.
etii're,
etarie, tn. —, —n = hetaerie, politieke of
V)erai II ertueiMung, tn.; : erivetterung, tv. ;
sociale
bond,
club.
1.
=
hart
II
verweeking;
-ver:fen,
=fel) ter, m. ;
wijding; -gebrek; -vlies (h3rtzakje, weivlies).
eterobot = heterodox, onrechtzinnig.
—n = dwaalleer, heterot)eterobogie', to.
4erViinitia = hartvormig.
doxie.
ler3'grube, hi. = hartkuil.
tyrOaft = kloek(hartig), (kloek)moedig, eteroacte = heterogeen, ongelijksoortig, niet
= heterogeniteit.
etero gen(e)itiir, tn.
VIeraljaftigfeit, tr. — = kloekheid enz.
4per3'114allt, tn.; =OW, tn. = hart if vlies; -holte. 4eteroitilifit = heteroklitisch, onregelmatig,
tyr i 31e4 en, ft. (.)= hierheentrekken, -lokken, zonderling.
— e = hetman, Kozakkehoofd.
aantrekken, hierheen doen komen; 1-)., (f.) =
et'man, tn.
hierheen komen, zich hier vest/gen; fiber
et'ae, tn. —n = drijfjacht, lange jacht;
vervolging, jacht; troep (unbe, Stinber);
einen b. = zich vroolijk maken over iem.,
iem. over den hekel haler', op iem. afgeven.

1)er'3in = lief, teergeliefd, dierbaar.
beralunig (and): inr3'innigli4j) = innig
hartelijk, hartgrondig.

*erVantmer, tn. = hart(e)kamer.
*. erOirfri)e, tn. = Spaansche kers.
lierotappe, to. = hartklep.
sper3liopfett, 1. = hartklopping.
*eq'totit, nt. = kropkool, savooiekool.
kler3ifiittig, in. = hartenheer.
4 eq'fic# = hartelijk, oprecht, eerlijk, werkelijk,
waarlijk, welgemeend; b. B ern = heel graag,

dol graag; bumm, b. fcVet* = erg dom,
vrij slecht.

toer31-irWeit, tn. — = hartelijkheid, oprechtheid, eerlijkheid.

berPieb = hartelijk, geliefd, lief.
to, erAliebiten, f. = liefje, hartje.
4 etTiod = harteloos, ongevoelig, koel, koud,
gevoelloos.

OerVoilgreit, tn. — = harteloosheid enz.
e .r5' ll inufitel, Iv.; , iltuael, m. = hartlimossel (gew.: zandschelp); -spier.
V)er'iog, m. —(e)&, —e u. .. 6bge = hertog.
V er'3ogenbutit, 1. = 's-Hertogenbosch.
oer'otnitt, tn. —, —nett = hertogin.
4 er'pglicft = hertogelijk.
k)er'5o(0 11 but, m. ; =Wel, nt. = hertogs il hoed ;
-titel.

)er'3og4ttliirbe, W. = hertogelijke waardigheid.
*i cep ntunt, 1. —(e), .. tamer = hertogdom.
Oe eri'ofir, 1. = hartoor.
4 erOrtitiiittig = kortademig, aamborstig,
dempig.

Vwrg'fri)liiittigicit, hi. — = dempigheid.
verblcfgag, in. ,--: hartslag, (hart)beroerte.

haast, drukte.
efpn, fcm. = een drijfjacht houden;
jagen, achternazitten, vervolgen; bitter vervolgen; (aan)jagen, (aan)drijven; overijlen;
aanhitsen, ophitsen, opzetten; bie tiunbe auf
einen b. = tegen of op iem. aanhitsen; er ift
mit affen ,t.unben gOett = hij zit vol streken,
hij is geslepen.
— = drijver, jachtknecht;
m.
vervolger; ophitser.
jachthond.
etrimith, nt.
eVictrib, tn. = drijf-, lange jacht; vervolging.
= jachtzweep.
etrOeitfc0e,
f. —(e) = hooi; madjen = hooien.
en'baum, m. = weesboom ; (fig.) boonestaak.
eu'll binber, ot; Awbett, m. = hooillbinder,
-zolder.
t■eurbefer, tx). —, —en = huichelarij, veinzerij, geveinsdheid.
beiti ttettt, Tcbru. (f).) = huichelen, veinzen,
schijnheilig doen.
eu'rfieff (*in, m. = valrche schijn, huichelarij.
ettifYier, = huichelaar, veinzaard,
schijnheilige.
iyuctrierifit = huichelachtig, geveinsd, schijnheilig.
intent, fcWv. (0.) = hooien.
hooier.
I. V•ett'er, m.
—
II. ,eu'er, - = huur, gage (v. schepelingen).
dit jaar.
III. heifer
*eu'ert, ad, ft. = huurbaas (van scheepsvolk).
ieu'ergefc4 aft, 1., zie $roineffengefCift.
beteern, (4.) = huren, werven ; [trouwen].
kien' eritte, tn.; :feinten, m. ; =ft eber, f.;
tn.; :4aufen, nt. = hooi oogst ; -berg;
-koorts; -vork; -hoop.

Oeuet.

315

[*eu'et, nt, ob. to. = hooioogst, hooitijd.]
fiettlett, fcbin. (O.) = huilen, loeien, gieren,

4ierfelbft.

heksewerk, geen groote kunst; Oeictioinbigfeit ift feine = vlugheid is geen tooverij.
schreien; mit ben Utiffett muf3 man h. =
*r. =H erten.
men moet huilen met de wolven, waarmee *14'00, nt.
— = hiaat, opening, gaping.
Hibernie (Ierland).
men in 't bosch is.
*ther'niett, 1.
= hibridisch, onecht, bastaard
*eu'ler, m. ---, —; *eut'meter, ',uticbet,
(1).) = hinken, hompelenj.
=peter, in. = huiler, huilebalk, schreeuwleelijk. [4icletti,
= hidalgo, Spaansch
*thargo, m.
eutifreifet, ut. = bromtol.
edelman.
eu'inarter, m. = hooier.
e r.
! eu'llute0er, m., mtarit, m.; :monat, nt. = tyte, zie
hooillmaaier; -markt; -maand.
*teb, m. —(eA —e = houw, slag, stoot;
wonde; steek onder water; auf
unb tid)
t)eu'orlife, nt. = lomperd, os, buffel.
*ettiPterb, 1. = sprinkhaan; lomperd, vlegel. fettten = steken en houwen; ber Fitt =
die (zet, toespeling, steek) is raak; ,tiebe au6,
wu'recOen, m. = hooihark.
teiten = slagen, klappen, ransel uitdeelen, fig.:
beitirig = van dit jaar.
steken onder water geven; er bat efnen
=
k)enaftli, tv. — = vindingsleer.
tiettriltifit = heuristisch, zelfvindend, zelf- hij is aangeschoten, heeft hem om; bie 4)iebe
einer eite = de inkepingen van een vijl.
zoekend.
eu' llfauten, in. ; :f0euer (: itteune, w.); Weber, zie Oerbei.
— = houwer, rapier, slagteller, m.
4ctiober, m. = hooilizaad, -schuur; -berg
zwaard.
(-schelf, -op per).
*ieLetuunbe, to. = houw, wonde (met een
eit'fitrecte, W. —, —n = sprinkhaan.
degen, mes e. d.).
eulArectengrifte, to. = boomkrekel.
2c.].
*euldirectettisttnarnt, tn. =sprinkhaanzwerm. [4iellburdf, :ge'nen, :4er', zie
tOrsten, fcbtv. (b.) = (met het achterschip)
*culcintOpett, m. = hooischuur.
krengen, hellen.
*eultor, m. = hooiberg.
4eule (dent) = heden, vandaag, thans, heden- biettieben = bier beneden, op deze aarde.
ten-dage, tegenwoordig; f). mir, morgen bit = 4ter = Kier, op deze plaats, bier op aarde;
unb bort, b. unb ba = hier en daar; b.! =
ieder zijn beurt; rot, morgen tot = heden rood,
morgen dood of heden rijk, morgen een lijk.
prezent! (9.1breffe) tetra VI bier = Den Heer
beu'tig = huidig, hedendaagsch, tegenwoordig; A, alhier.
bie tjeutige Beitung = de courant van van- 4terg an (ob. 4teran') = hieraan, aan dit.
daag; bet tjeutige Zag = de dag van heden; *teraretOe', to. —, —n = hierarchie, priesterheerschappij.
ant ,eutigen = op heden.
f)en'tige4ta0, 4eut'pttane = heden-ten-dage, 4terarltifcli = hierarchisch.
heden, tegenwoordig.
4terectifit = hieratisch, priesterlijk.
*en' 11 iv an e, tv.; :Iv ag en, m., Nett, iv.= hooill- filefauf (ob. Oterauf) = hierop, daarop, toen.
waag ; -wagen ; -tijd.
4ter'ait4 (oh. 4teratt4') = hieruit, daaruit.
*egartiorb' (spr.: ...kord), m. —(e), —e = bier'bei (ob. 4terber) = hierbij, daarbij, bij
dit, hierme(d)e, ingesloten.
hexachorde, sext, zessnarig instrument.
itt eKae'ber, f. --&, — = hexaeder, zesvlak, kier'burc# (ob. fiterburc4i) = hierdoor, daardoor, door dit; bij dezen, hierbij.
kubus.
fiterliir (ob. iyierfiirs) = hiervoor, daarvoor,
eganon', 1. —(e* —e = zeshoek.
egaliteter, m. —d, — = hexameter, zes- voor dit.
voetig dactylisch vers.
tiier'gegert (ob. bierge'gen) = hiertegen,
*eige, M. —, —n = heks, toovenaarster, daartegen, tegen dit.
tooverkol; tang, boos wijf.
yter'4er (ob. titerixr) = hierheen, bier ; bid
= tot hiertoe, tot nu toe.
egett, fcbto. (tj.) = heksen, tooveren, aan
hierheen,
(ob. Otertierunr)
Iiierlieruut
tooverij doen; bad Zing gebt tuie gebe# =
Kier om, in dezen omtrek.
't gaat als gesmeerd.
fie'Kenartin = op tooverij gelijkend, ale bij bierlOtt (ob. ktertiin') = hierheen, Kier.
lyier'in (ob. bierinD = hierin, Kier, ingesloten.
tooverij.
tyierlattb4 = hier-te-lande.
*e'gettbrut, iv. = heksegebroed.
kter'ntlic (ob. fiterntit')= hierme(d)e, met dit,
*egenburp, 1. = tooverboek.
*e'Kenfabrt, to. = heksetocht (naar den bij dezen, door dezen.
hierna, daarna.
Blocksberg).
1)ter'nac4 (ob. biernac0')
Wer'itiichit (ob. 4terniiMits ) = bier vlak bij,
e'gettfeft, 1. = heksesabbat.
Kier vlak naast; bovendien; onmiddellijk
e'gertfeg, nt. = heksebewonderaar.
.ve'gen4efdititte, to. = hekse-, toovergeschie- daarna.
4iernellen = hiernaast.
denis.
hiernieben, zie 4tertieben.
*e'gengtautle, tn. = geloof aan heksen.
(spr.: hi-ee ...), m. (to.) —n, —n =
tn.
=
tooverkring,
-cirkel.
*terobule
*eigentret4,
hieroduul, tempelslaaf, (-slavin).
*e'genfunft, iv. = hekserij.
—0 =
*eigennteifter, m. = heksemeester, duizend- *teroattrOhe (spr.: hi-ee ...), tv.
hieroglyph.
kunstenaar.
*eigefi l Inate, tv.; :Int:Met 111. ; qabDat, OterogtWO1)1M) = hieroglyphisch.
in. = heksellproef; -proces; -sabbat.
*teropfiatiti (spr.: hi-ee ...), m. —en, —en =
*eigenfitufg, nt. = steek in de zijde, in den hierophant, mysterien-verklaarder, Grieksch
kloosteroverste.
rug of in den hals, spit in den rug.
*e'rettiprurO, tn. = tooverformulier, -spreuk. itterort4' (ob. 4ter'ort4) = to dezer plaatse.
*e'genfuerf, 1 . = hekserij, tooverij, heksewerk. trierleitt, 1. = hierzijn, tegenwoordigheid
*egeret', to. —, —en = hekserij, tooverij, (al)hier.
heksewerk; bae, ift Leine .0. = dat is geen lyterielbff = alhier.

t
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Oterliber (ob. bleriilier) = hierover, hierboven, daarover, daarvan.
fyiertuut (ob. bleruat) = hierom, daarom;
hier- of daarvan.
itier'unter (ob. fiterun'ter) = hier-, daaronder.
bier'bon = hiervan, daarvan.
Weft= (ob. 4iertme) = hierv66r, daarvoor.
bier luiber = hiertegen.
Wept (ob. OierAit') = hiertoe, daartoe, hiervoor, daarvoor.
bier'3ufatibe = hier te lande.
Ote'fin = van hier, hier thuis behoorende,
van deze stad of streek; ber biefige Q3iirger,
nteifter = de burgemeester (al)hier; biefiga
etviicb?, = gewas, wijn van eigen grond;
auf biefigent 43ta4e = te deter plaatse, alhier.
bie'bett, jcbtn. (b.) = (zeem.) lichten, opwinden.
klitftlortt, 1. = jachthourn.
t)itaritiit', tv. — = hilariteit.
stiit'bebranb, m. = Hildebrand.
tlit'beaarb, tn. = Hildegard.
"ilbegunibe, iv. = Hildegonda, Hillegonda.
kpit'fe, to. —, —n = hulp, bijstand, behulp,
hulpmiddel, ondersteuning: einem i. teiften =
iem. hulp verleenen; 5u b.! = help ! help!
mit b. ber 91acbt = onder begunstiging van
den nacht; &rata* b. = geneeskundige hulp
of bijstan d.
itif(e)teiftuttg, iv. = hulp, ondersteuning.
glittleruf, m. = hulpgeschreeuw, hulpgeroep,
geroep out hulp.
iiitrio = hulpeloos, verlaten, van hulpberoofd.
Vairinfigieit, iv. — = hulpeloosheid enz.
Oiffreirti = behulpzaam, hulpvaardig, gedienstig; bilfreicbe banb reiften = de behulpzame
hand bieden.
. ilf4'autt, f. = adjunctsbetrekking.
ItWarbeiter, m. = hulpwerkman, -arbeider.
ilWbeautter, nt. = adjunct.
biff4Inbiirftig = hulpbehoevend; behoeftig.
Voilf4'bebiirftigfeit, Vv.= hulpbehoevendheid.
bilf4'bereit = bereid out te helpen, hulpvaardig.
toitN'burt, f. = hulpboek.
VollfWaelb, f. = geldelijke steun, subsidie.
OttWbeer, 1. = hulpleger.
taffnaffe, iv. = hulpkas, ondersteuningsfonds;
armekas; bijbank.
VliffsYlIfirdie, iv.; :10rer, tn.; :teiftutta, iv. =
hulpilkerk ; -onderwijzer ; -bieding (-be toon,
hulp, bijstand, handreiking).
tittf4Inarift, tv. = verbonden macht of mogendheid, bondgenoot.
VAIWutafitine, In. = hulpmachine.
V•11Wmittet, f. = hulpmiddel, redmiddel.
kl•iiN'Iltirebtaer, m.; , cluelte, iv.; :trulAnn,
V.; :berb, j. = hulp 11 prediker ; -bron ; -troepen; -werkwoord.
trilfdlleretn, m. = vereeniging tot hulpbetoon ;
lief-, of weldadigheidsvereeniging.
ottf4'iviffettfctiaft, iv. = hulpwetenschap.
liffsTitiort, 1. = aanvullingswoord; stopwoord.
VoilWseittuttrt, 1. = hulpwerkwoord.
oit'PericO, tn. = Chilperik.
tAt'OerOgriff, m. = kunstgreep, streek, handigheid.
Vutalaja, m., tointalaiagebirge, 1. =
Himalaya(gebergte).
t•iin'beere, tv. —, —n = framboos.
$,int'beerIle14, f., =elfin, m.; :Ittitottabe, tv. =
framboze 11 ijs ; -azijn ; -limonade.
*itn'beerll raft, iii.; =Wand), m.; :Wein, m. =
frambozell sap (-stroop); -struik; -wijn.

i

Voimmetegichen.

4im'mel, m. —&, — = hemel; wolken,luchtstreek; sum b., gen b. = ten hemel; einen
bi4 in ben,. erbeben = iem. tot in de wolken verheffen; er fieljt ben b. fur eine Oatgeige (fitr einett
Zubetfact) an, zie 5) u b elf a ct; er Mgt ba.P.,Q3tatte
bunt b. berunter = hij liegt wat los en vast
is; tvie bout ,. gefarien = uit de wolken gevallen ; Wenn her ,t,. einftifft, ift' um bie amen
spertinge gefcbeben = als de hemel valt, zijn
we allemaal dood; b. unb bblie (el. unb grbe)
in Oeivegung f4en = hernel en aarde bewegen; bebitte ber (t..! = de hemel beware!
iiint'utetatt, :auf = hemelwaarts.
iyinentelattaft: mir ift b. = ik ben verschrikkelijk angstig, bang.
V,Iitt'utettlett, f. = hemelbed, bed met hemel.
bint'uteiblau = hemelsblauw, azuurblauw.
toinfutelbecie, tv.= hemel (van een bed e. d.).
Voim'melfOrt, iv. = hemelvaart.
litut'utelfrob = heerlijk, goddelijk blij(de).
tyluts menjoci) = hemelhoog, tot in den hemel;
b. bitten = dringend smeeken.
t)intlueffratwr, m. = wolkekrabber, skyscraper.
blut'utelit, fcbtv. (b.) = hemelen, onweeren;
langs den hemel zwaven, vliegen; schijnvroom
zijn, huichelen, kwezelen; in zalige verrukking
(over lets) zijn; sterven.
toint'uteireirt), f. = hemelrijk; bed 93/enfcben
Giffe ift fein b. = 's menschen zin is 's menschen leven.
g)iut'uteiCadjfe, iv.; :babn, iv.; =befebreibung,
tn.; :bonen, m. = hemehlas, -baan (-loop);
-beschrijving; -boog (-gewelf).
tliut'uteMraut, tv. = bruid des hemels.
*iin'meWbrot, f. = hemelsch brood, manna.
Viit'meldbiirger, tn. = hemelburger, -bewoner.
binfutelic4reiettb = hemelschreiend, hemeltergend.
Int'utelOadef, tn. = hemelfakkel, -toorts, zon.
itu'utelOefte, iv. = uitspansel, trans.
! teuteldlIfeuer, f. ; :gain, 11).; :gegettb, iv.
= hemelll vuur ;- gave; -streek (wind- of luchtstreek).
5iittlue1411netuijibe f.; =carte, W.; ,fartter,
m. = hemellf gewelf ; -kaart; -lichaam.
V)iiit'mel40frei0, m. ; :Not, iv.; : fttube, tv. =
hemalli k ring (-sfeer, -baan); -bol; -kunde.
itinneMeiter, iv. = hemel- of Jacobsladder.
infuteligiobt, 1. = hemellicht.
int'utelauft, tv. = ether, reine lucht.
int'utetauft, iv. = zalige vreugde.
int'ineWpforte, In. = hemelpoort.
V"tut'utel4Ounit, m. = toppunt, zenith.
toint'utcWranb, in. = hemelzoom, gezichtcinder.
itit'uteWraunt, tn. = hemelgewelf, -ruante.
iut'uteWrittituttn, iv. = hemelstreek.
iln'lltefOriiiii iiel, in. = sleutel v. d. hemel;
primula, sleutelbloem.
)itn'tttelOpeife, iv. = hemelspijs.
Vin'inetOtOur, tv. = spoor...van het hert (in
de takken en twijgen), hoog spoor.
totut'itteW II ftridi, m.; =Winner, in.; : tau, m.=
hemelll streek (luchtstreek); -bestormer ; -dauw
(manna).
lin'tneldtoMter, tv. = dochter des hemels.
iutintet4tiir, tv. = hemelpoort.
int'utel4tuagen, ut. = hemelwagen, zonnewagen; groote beer.
tAttenteMvonne, iv. = hemelwellust.
spint'uteidaetrOett, f. = hemelteeken, gesternte.
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inentetWit, 1. = hemelgewelf, uitspansel.

ints tneltucirt4 = hemelwaarts.
rbinentelftielt
= zoo ver als de hemel, zeer

ver; hemelsbreed.
4intnt'1/fr4 = hemelsch, hoog, verheven, goddelijk, verrukkelijk, zalig.
Min = heen, weg, daarheen, erheen, toe;
ne(d)er; ein Oiffett fur b. unb auriicf = een
biljet voor heen en terug; ant Settbe 1. =
langs 't bosch; b. unb ber = heen en weer, in
't wild, op goed geluk af, er zoo maar op los;
nailer b., nailer ber! = (altijd) keizer en nog
Bens keizer of nu ja, met dat gekeizer! bcc
fit 1. foie ber = dat is precies'tzelfde; lj. unb
tvieber = van tijd tot tijd, zoo nu en dan,
af en toe; auf We Oefabr b. = op gevaar
af; auf fan Sort. 1. = op zijn woord (afgaande); 6 ift not lange b. = 't is nog ver
af; b. ift Ii. = weg is weg, op is op; er ift b. =
hij is heen, dood.
binab' = naar beneden, beneden, af (= berab);
b. mit ibm! = neer of weg met hem! ben
..itui3 I). = stroomaf, de rivier af.
( Voor samenstellingen met binab, die hier
niet opgenomen zijn, vergelijke men die met
berate).
binab'bringen, ft. (b.) = naar beneden dringen, door'dringen.
kjinab'fabri, tn. = ne(d)erdaling, afvaart,
vaart stroomaf; afrit.
bittablitiiingeln lick f*:). (b.) = naar beneden kronkelen, zich naar b. slingeren.
binablrblingen, fcbtv. (b.) = naar binnen
werken, verslinden.
bin'attern, fcbtv. (f.) = oud worden, vervallen.
Oittctif = naar boven.
( Voor de samenstellingen met kinatt vergelijke men die met beran).
4in'arbetten, fcbtv. (lj.) auf ettv. = op jets.
werken, op iets uit zijn; fic4 4. = zich er
been werken, zich opwerken; zich ziek of dood
werken.
binaur =naar boven, boven; omhoog, op;
ben atut b. = stroomop, de rivier op; 5ebn
Gtufen BO lj. = tien treden tot boven; cum
,immer b. = ten hemel op.
(Voor de samenstellingen met binanf, die
hier niet opgenomen zijn, vergelijke men die
met berauf).
binaufrarbeiten ficb, fcbtn. (b.) = zich (er
boven)opwerken, zich omhoogwerken.
binauriabrett, ft. (b.) = naar boven brengen
(per schip of per rijtuig); 4., (f.) = naar
boven varen of rijden.
bittauffangen, fcbtv. (b.) = naar bovengeven,
overreiken; naar boven reiken, er bij komen.
binattrieurbten, fcbty. (lj.) einem = iem. naar
boven (bij)lichten.
bittaufriicren, fcbtv. (t.) = naar boven rukken,
trekken : p., (f.) = vooruitgaan, hooger komen.
binauffcbiagen, ft. (b.) = (ben gragen) opslaan.
binauffittringen tick ft. (b.) = opvliegen,
omhoogvliegen, zich verheffen ; zich opwerken,
zich in de hoogte werken, stijgen, er op
springen.
binaufhiCirt4 = opwaarts, omhoog.
bittau4' = naar buiten, buiten; er nit; ttacb
born b. = op de straat, aan den voorkant
(uitkomend); nacb binten lj. = naar achter,
aan de achterzijde, op de plaats (uitkomend);
am Ziir b. = de deur uit; Ivo fat, mill bct b.? =
waar moet dat heen ? waar zal dat op uitloopen? icb truf3te nicbt tvo b. = ik wist niet

Wnbringen.

waar de uitgang was of ik wist me geen
raad; fiber be, Oetniibnlic4e lj. = boven
't alledaagsche; Her ettv. b. = boven iets
verheven.
( Voor de samenstellingen met bitta0, die
hier niet opgenomen zijn, vergelijke men die
met berau0.
binatt4ifiibrett, fcbtt). (lj.) = (naar) buiten
brengen of leiden; ettv. gtiicrticb D. = jets
tot een goed einde brengen.
binauWfubrtnerfen, fcbtn. (f.) = naar buiten
rijden; einen b. = iem. er uitbonjouren, er
uitdringen.
bittatWaebett, ft. (b.) = teruggeven (geld
bijv.), betaald zetten.
binau'acb(e)tt, unr. (1 . ) = naar buiten gaan,
(er) uitgaan; mein Simmer geljt auf bie Straf3e
b. = komt of ziet op de straat uit, heeft
't uitzicht op de straat; bc0 gebt fiber meine
Graf to lj. = dat gaat boven mijn krachten;
ba4 gebt auf midj lj. = dat doelt (of gaat)
op mij.
binatO'granIcn, fcbtv. (b.) = (iem.) wegkijken,
wegpesten.
binaiWiaufen, ft. (1.) = naar buiten of er
uit loopen; uitloopen, uitmonden; be, Itiuft
auf ein4 binau4 = dat komt op 'tzelfde neer.
binatt4legen, WI (I).) = uitleggen, uitstallen.
4innt0'matten firb, fcbtn. (b.) = zich naar
buiten of er uit begeven, maken dat men er
uit komt.
binauactett ficb, fcbtv. (b.) = zich wegpakken, maken dat men wegkomt.
binalWrarien, fcbtv. (b.) iiber einen ob. ettv. =
boven iets uitkomen of uitsteken.
bittatt4'riicfen, icOrn. (t.) = naar buiten of er
uit duwen, rukken, schuiven; uitstellen, opschuiven; 4., (f.) = uitrukken.
binau4 sfrbaffett, fcbtv. (b.) = naar buiten of
er uit brengen, weg laten gaan, wegdoen,
verwijderen.
1jittau4'frbieben, ft. (b.) = naar buiten of er
uit schuiven, duwen; uitstellen, opschuiven.
1ittau4'ffbiefiett, ft. (b.) fiber ba4 Biel = het
doel voorbijschieten, voorbijstreven.
binctIO'frbrelen, ft. (b.) = naar buiten schreeuwen, uitschreeuwen; in cafe bier Vinbe lj. =
van de daken verkondigen.
binauWipiefen flit, fctflv. (I).) : er filiett ficb
auf ben gebilbeten Vann bittatO = hij neemt
de manieren van een beschaafd man aan.
bittauOluaten, fcbtv. (b.) = naar buiten of
er uit willen; er Wit/ bocb bittatt& = hij wil
hooger op, hij heeft hooge aspiraties; id) tveif
fcbon the bu binau&tniffft = ik weet wel waar
jij heen wilt, wat jouw bedoeling is; tvo fon, Win
bad bittaa? = waar moet dat heen? waar
moet dat op uitloopen?
binat0'41eben, ft. (b.) = naar buiten of er
uit trekken, sleepers : steeds uitstellen, rekken,
op de lange baan schuiven; 4., (1.) = uitgaan,
naar buiten gaan of trekken; flit 4. = gerekt
worden, maar steeds voortduren.
bitt'begeben flit, ft. (lj.) = zich er heen begeven.
binibegfelten, fcbtn. (Ii.) = er heen begeleiden.
Vieblid, tn. = gezicht, blik; lot ,t). auf =
met het oog op.
biteblidett, fcbtv. (b.) = (er) heen zien.
4in'bringen, unr. (b.) = (er) heen brengen;
(bie 8eit) omkrij gen, (vervelend) doorbren gen ;
rein £eben fiimmerficb b. = zijn leven in ellende
slijten ; ook = bintu n.
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Oitt'briiten, fMit). (b.) = in doffe mijmering

verzonken zijn, dof mijmerend voortleven.
litibe, zie tiinbin.
in'bebtien ficii, fd)iv. (b.) = zich uitstrekken.
Oin'benfen, unt. (b.) = aan jets ver-afs denken; ivo benfen Ste bin? = waar denkt u
aan? wat meent u wel? hoe komt u er bij?
bin'bertiM = hinderlijk, lastig; belemmerend;
einem (in etiv.) b. fein = iem. (in iets) hinderlijk zijn, tegenwerken, lastig vallen.
bitt'bern, febtv. (b.) = verhinderen, beletten;
hinderen (an ber Virbeit: in 't werk); iver
binbett bid) baran? = wie hindert u daarin?
wie belet u dat?
iti'ber-ttO, f. —fe d , --fe = hindernis, beletsel,
hinderpaal, moeilijkheid; einem inberniffe in
ben Beg Teaen =---- iem. hinderpalen in den
weg leggen, iem. moeilijkheden bereiden.
bitt'inuten, fcbib. (ti.) = aanwijzen, aanduiden,
er heen wijzen; auf etiv. b. = op iets toespelen, duiden; aft0 beutet barauf tin, bad.. =
alles wijst er op, dat ...
)iti'bitt„ iv. —, —nett = hinde.
VIt'bofitan, f. = Hindostan.
binbuftaltifcb = Hindostansch.
tjin'brangen, febiv. (b.) = (er) heen dringen,
duwen, stuwen; iicb b. = zich er heen (of
er door) dringen.
toittibuf in. ---, ---., = Hindoe.
filliburrly = doorheen, er door (been); burd)...
b. = door ... heen; ben ganaen Stag b.= den
heelen dag door, lang; .caabre b. = jaren lang,
jaren achtereen.
(Voor de samenstellingen met Oinburit vergelijke men die met burcb).
tylitein' = naar binnen, er in; in ben Falb
b. = in het bosch of het bosch in; aunt einen
Cbr b., aum anbern beratO = 't eene oor in,
't andere uit; in ben Zag t). = onbezorgd,
gedachteloos.
(Voor de samenstellingen met binein, die
hier niet zijn opgenomen, vergelijke men die
met fiereitt).
1)inein'arbeiten, fcbiro. (b.) = er in werken,
met moeite er in krijgen; fidi k, = zich er
in werken, in iets doordringen.
4incittibenten flit, unr. (b.) in etio. = zich
in iets indenken.
Oinetiffinbett fick ft. (1.) in etit. = zich in
jets schikken, in jets thuis raken, aan iets
gewennen.
4incin'neben, ft. (0.) = naar binnen geven;
prolongeeren.
tyineinleDen, fcbiv. (t.) in ben Zag = een
onbezorgd leven leiden; ficf) in etlz. b.= zich
in jets inleven, aan jets gewennen, in jets
thuis raken.
Witeinstenen, fcbiv. (b.) = beetnemen, foppen.
tiiitettentifclien, fcbiu. (b.) = (er) in mengen;
ficb p. = zich er mee bemoeien.
tyinelit'reben, fcblv. (i . ) : in einen b.= ernstig
met iem. spreken, iem. trachten to o vertuigen.
binein'ilviingen, fcbtu. (b.) = er in wringen
of persen, met geweld er in brengen.
bittlabreit, ft. (b.) ,----- (er) heen of weg rijden,
brengen; j., (i.) — (er) heen of weg varen,
rijden, gaan.
tolit'faigt, iv. — = heenreis, heenvaart; titi,
unb alildfabrt = heen- en terugreis.
t)itt'fall, m. = val, verval, instorting.
bittlatten, ft. (i.) = neervallen.
biltifiiilig = (bon fftenfcben) broos, zwak, gebrekkig; (Oiefunbbeit) wankel, zwak; (bon
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Oebhuben) in verval zijnde, op instorten
staande ; (bon R3ebauptungen) zwak, ongegrond;
(bon Kftett) vervallen, nietig.
toin'fiiffigfelt, lo. = zwakheid, broosheid, vervallen toestand.
binlitthen (WO), ft. (b.) = zijn weg (er heen)
vinden.
binliegett, ft. (i.) = (er) heen of weg vliegen.
blit'ffiebeit, ft. (1.) = (er) heen of weg vluchten,
ontvlieden; heenvlieden, snel voorbijgaan.
bittiffiefiett, ft. (f.) = (er) heen of weg stroomen, vloeien ; heenvloeien, verloopen, vergaan.
binfort' = voortaan, in 't vervolg, van nu af.
bittliibrett, fcbiv. (b.) = er heen of weg
leiden, voeren.
[4infiir'ber, binfiifro, zie binfort].
tritroabe, iv. = overgave, gelatenheid, toewijding.
Vn'gang, in. = heenweg, heengaan; verscheiden, heengaan, overlijden, dood.
bitt'geben, ft. (b.) = geven, afgeven, afstaan,
overgeven, overlaten, opofferen; wijden; firb
einem ob. einer Sec* b. = zich aan iem. of
iets overgeven, zich voor iem. opofferen, zich
aan iem. of jets wijden; bin'g e 0 en b= opofferend.
toin'aebunci, to. — = overgave, toewijding,
gelatenheid, onderworpenheid, zelfverloochening.
bittne ' Rett = daarentegen, integendeel.
iiin'geige)n, unr. (f.) = (er) heen gaan, weggaan; voorbijgaan, verloopen; heengaan, sterven, verscheiden, overlijden; To etiv. fann icb
nicbt b. raffen = zoo iets kan ik er niet door
laten, niet laten passeeren, niet door de
vingers zien; ba4 lung To b. = dat kan er
door, vind ik goed; ba& iofrb bit nicbt fo b. ,---daar kom je niet zoo gemakkelijk af.
iiiit'fiefOren, fcbin. (b.) = er bij behooren.
filit'netaitgen, faro. (f.) = er komen.
Oin'oeratert, ft. (1.) = er heen geraken, toevallig ergens komen.
Oitt'imiten, ft. (t,.) = toesteken, aanbieden,
voorhouden ; op-, aan-, tegenhouden ; einen b.—
iem. met beloften paaien, aan 't lijntje houden ; eine Sacbe b. = op de langa baan schuiven.
bilfbannen, fcblv. (b.) = ophangen, vastmaken.
tittf4effeit, ft. (b.) einem = (er)heen of weghelpen.
Oin't)orMen, fd)iv. (b.) = er naar luisteren.
[Viffet, f. .—,,, — = kuiken, kippetje].
lOnlett, fclo. (b.) = hinken, kreupel zijn; er
binft mit bent recbten uje = hij hinkt aan
el OteicbnO,
(of met) den rechter voet;
biefer 93ergleicb binft = die vergelijking gaat
mank ; zie Q3 o t e.
*inlefpiet, f. = hinkebaan.
binstnien, fd)11). (f.) = neerknielen.
tOttlotuntett, ft. (f.) = er (heen) komen.
binliittiten, unr. (b.) = er heen kunnen.
*inluitft, iv. = aankomst.
Oittlangett, Tcbtr. (b.) = aanreiken, toereiken,
aangeven; reiken, zich uitstrekken, voldoende
of toereikend zijn.
binlattglitt = voldoende, toereikend.
Vitliingli gtfeit, tv. — = toereikendheid;
afdoendheid.
bittitaffen, it. (t.) = er heen laten.
Itibiliiffig, zie nacbliiffig].
binlebett, rant,. (b.) = voortleven, heenleven.
iiittlegeti, fcb Iv. (b). = leggen, neerleggen;
fidj 1). = gaan liggen.
bittlentett, fctitti. (b.) = er heen sturen, leiden.
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tlin'utarfC tn. = heenmarsch.
Oin'inarfc4iereit, fcbto. (f.) = er heen marcheeren.
bin'utartern, fcbtro. (b.) = dood martelen.
binlitorben, fcbtn. (b.) = zonder genade vermoorden, slachten.
binlitiiffen, um. (b.) = er heen of weg moeten.
bin'neillnen, ft. (b.) = er heen (mee)nemen;
aannemen; zich laten aanleunen, zich laten
welgevallen.
heenneigen, er naar
klifneigett, fcbtn. (b.)
toe buigen; su etto. b. = tot iets overhellen.
to. = overhelling, neiging.
4tifiten: bon b. = van hier, weg; bon b.
gebn = heengaan; sterven, verscheiden.
bin'oPfent, fcbto. (b.) = opofferen.
bin'paffeit, ftbin. (b.) = er bij passen.
yinliffaitaen, fcbtn. (ti.) = (ergens) planten,
neerzetten.
hiniraffen, fcbto. (b.) = wegnemen, wegrukken.
fcW. (b.)= aanreiken, overretken,
toesteken; reiken tot, raken; toereikend of
voldoende zijn.
toereikend, voldoende.
hin'reichettb
= heenreis; bie Oitt, unb ter;
toin'reife,
reife = heen- en terugreis.
er heen reizen, wegbiterelfen, fcbto. (f.)
reizen.
wegrukken]; mee=
iiin'reifien, ft.
sleepen, voortsleepen, wegsleepen, verrukken.
weg-,
meesleepend,
verrukkelijk.
=
bin'reifiett
b
fcbtn. (b.) = (er) been richten,
wenden ; terechtstellen, ter dood brengen ; [dooden, to gronde richten.]
in'rid)tung, – , – en terechtstelling.
Inniroffen, fcblo. (b.) (er) heen of wegrollen.
bing riidett, f cb iv. (b). = er heen rukken, schuiven.
er heen brengen,
bilffMaffeit, frbiv. (1.)
wegbrengen, bezorgen.
(b.) = er heen of er naar
1)In'fdlaucn,
kijken, toekijken, toezien.
Oin'fcbeibett, ft. (f.) =verscheiden, overlijden,
heengaan; bie,t)ingefcbiebenett = de overledenen.
iniffitieDen, ft. (b.) = er heen schuiven, wegschuiven, duwen.
tiin'fc4ictiett, ft. (f).) = op iets schieten:
(1.) = ergens heen schieten, (voort)snellen.
4in s fitiffen, fcbtn. (b.) = vervoeren (per schip),
er heen varen, weg(f.)
wegbrengen;
zeilen;
ber Suite) varen.
fyin'ictilatttett, fcbin. (b.) zonder genade vermoorden, slachten, afmaken.
fiiiffrOlanett, ft. (b.) = vast- of inslaan; er
heen slaan, wegslaan (ben Q3art 3.); (f.)
= neerslaan, neervallen.
iiitt
o uitt neitt fi c4 , fcbtu.(lj. ) = voortkronkelen, daarheenslingeren.
t)itis fitichtert, ft. (f.), fid) 1. (b.) er heen sluipen, wegsluipen, (bon ber 3eit) voortkrutpen.
fOn'fitictipot, fcbto. (b.) = er heen sleepen,
wegsleepen, voortsleepen.
filit'fitittoditett, fcbto. (f.) = wegkwijnen, versmachten, zich doodtreuren.
iiingfitmicren, fcbtn. (b.) = maar wat knoeien
of kladden, verknoeien, vermorsen.
4lit'fitrethett, ft. (b.) = opschrijven, op schrift
brengen, neerschrijven, er been schrijven.
4itef cfniitett, fcbtn. (00= uitgieten, uitstorten,
(ergens) heengieten, neerstorten.
bitt'ftljittititien, ft. (1.) = wegkwijnen, wegteren, vervallen, verdwijnen.
4itti fegeltt, fcbtu. (f.) = er been zeilen, wegzeilen; voortzeilen.

binter.

4-ilefebett, ft. (tj.) = er heen of er naar zien
of kijken, opletten.
bittlebnett fid), fobtn. (b.) = er vurig heen
verlangen, verlangen naar.
fcbtn. (b.) = neerzetten, plaatsen;
= gaan zitten, plaats nemen.
fic0
tt).= opzicht, betrekking; aanzien; in
auf = met het oog op, met betrekking
tot; in getviffer, mandjer in zeker, menig
opzicht.
$ra.P. mit ab en. = met betrekking tot, met 't oog op, ten opzichte van, ten
aanzien van.
f)in'finfett, ft. (f.) = neerzinken, neervallen,
neerzijgen, ineenzakken, in onmacht vallen.
tjittlIefiett, fcbto. (1.) = er plaatsen, neerzetten, voorzetten; ark Oufter b.= als voorbeeld
afg = iets voorstellen, aangeven; ettn.
stellen als, willen laten doorgaan voor;
0 4, = er gaan staan.
= wegsterven, wegkwijnen,
4in'fterbett, ft.
vervallen.
4inTot1nnt, fditt). (1.) = struikelen, er heen
strompelen.
Ottfftreden, Tobin. (lj.) = uit-, toesteken; einett
b. = iem. neerslaan, -vellen, op den grond
leggen of werpen; TIM 0.= zich uitstrekken,
gaan liggen.
4inlireitlien, ft. (f.) = verstrijken, voorbijgaan; an env. langs iets heenstrijken.
bitiltranten, fcbtn. (f . ) = voort-, heenstroomen.
tylifftiir3en, fcbin. (b.)=neerwerpen, -storten;
(1.) = neervallen, -storten; er heen snellen.
fcbto. (b.) = knoeien, morsen.
= achteraan, naar achteren.
hin'tkinbein, icbtv. (1.) = verbeuzelen.
bintataniten, ft. (t.) '= achter(af)houden.
fcbtn. (b.) = verwaarloozen, ter
zijde stellen; achterstellen, achteraanplaatsen.
= achterstelling.
Vntan'fOung,
bin'tapinn, fcbtv. (b,) = voorttasten, op den
Last voortgaan.
kin'tattmeiti, fcbtu. (1.) = voortstrompelen,
voortwankelen; neertuimelen.
iiing tett = achter, achteren; bon lj. = van
achter(en); er tnobnt (naclj) lj. beratt?, = hij
woont achter.
tiintotate = achteraan.
iiin'tentierutte = achterom; bon b. erfabren =
langs een omweg of van de achterwacht hooren.
4ittletthitt = aan den achterkant.
4intettita0 = achteraan, achter de anderen aan.
itintenfis ber = achterover.
I. iyittler, Fi3riii). a) mit a tib = achter:
b. einem bergeben = achter iem. aan loopen;
b. einem ber fein =iem. achterna zitten, vervolgen; etto. ber fein = druk met iets aan
't werk zijn; b. einem aurildbleiben = bij (of
tegen) iem. achterblijven; 6 ftecft nicbt bier
ibm = er zit niet veel in hem, er zit niet
hij heeft
veel bij; er bat e.e., 1i. ben ebren
ze achter de mouw; b.) mit VW.
achter:
er trot bittt
ibn
hij naderde hem dicht
van achteren; einem bie Myren fcbragen =
iem. om zijn ouren geven; er ftedt ficb b.
feinen dater = hij verschuilt zich achter zijn
vader;
bie ecute gebn = spijbelen; ficb
bie Cfiren fcbreiben = iets goed ontettn.
houden, iets in zijn oor knoopen ; in zijn boekje
schrijven;
letnanb,?, Scbtidie rommen achter
iem. streken komen;
ficb gebn = achteruitgaan.
II. bin'ter = ai .literste; bie bintere eite =
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de achterkant; bad binterfte ,t110 = het achterste huis.
*in'terbade, tn. = bil.
*in'terticht, f. = achterbeen, achterpoot; fic
auf bie Vnterbeine fterfen = op de achterpooten gaan staan, steigeren; op zijn achterste
beenen gaan staan, zich hardnekkig verzetten.
ointertiliebette, 431. = achterblijvenden, overlevenden, nagelaten betrekkingen.
4interbritt'Ren, unr. (b.) = aanbrengen, verklikken, overbrieven.
t•interbrin'ner, m. =aanbrenger, verklikker,
klikspaan.
•.iit'teritg, m. = spronggewricht.
krin'terbilillte, to.= achtergrond van 't tooneel.
kbin'terbert, 1. = achterdek.
4interbrein'= daarna, -op, vervolgens, achteraf.
.tiin'tere, m. —n, —n = achterste.
4intereittanter = achter elkaar, achtereen.
Votit'tereifen, f. = achter(hoef)ijzer.
Vin'terftagge, tn. .---- achtervlag, kaapanjevlag.
ittlerffeci, m. = achterlap.
in'ttrfut, m. = achtervoet, achterpoot; ficb
auf bie (t■interfitte fteffen, zie t,in ter b e in.
itetergaierie, iv. = uitstek aan 't achterschip.
in'tergebaube, 1. = achtergebouw.
tiftergebaute, tn. = bijgedachte, bijbedoeling.
binternei i(e)t, unr. (b.) = misleiden, bedriegen; verschalken.
Vointergebung, tn. —, —en = misleiding enz.
Voin'tergeftell, f. = achterstel (einen Uagen?,
eine 43fluge&, etne 43ferbe).
in'terglieb, 1. = achterste lid.
.ittlernrunb, m. = achtergrond; in bent (ben)
,t.. = op den achtergrond.
Vifter4aft, nt. = hinderlaag, valstrik; terughoudendheid; bijbedoeling, -gedachte; (rugge)steun, rezerve; int ,t.. tiegen = op den loer
liggen.
4itfterbalteit, ft. (b.) = (eig.) achterhouden;
#interhallen (fig.) = verzwijgen; terughoudend zijn.
bin'terbaltig, z4iittig = terughoudend,
stiekem.
triniterlytub, iv. = achterhand; in ber ,.
ftten = aan de a. zitten.
strin'terOau0, f. = achterhuis.
hinter4er' = achteraf, later, to laat; achterna,
naderhand.
Voin'terittbien, f. = Achter - Indic.
Iiin'terinbifit = Achter - Indisch.
!olit'teriltauttner, tn.; =fob f, m.; :laber, m.;
;lanb, f. = achterllkamer; -hoofd; -lader;
-land.
bin'tertiPpett, fcbiv. (b.) = (einen Scbna0)
naar binnen gooien, omgooien.
4interiaffen, ft. (b.) = nalaten, vermaken;
bie ,f)intertarfenen = de nagelaten betrekkingen, de overlevenden, de achtergelatenen.
Vointeriarfettfitaft, tn. — = nalatenschap,
erfenis.
tointerfarfung, tv. = achterlating, nalating.
binterle'gen, fcbtn. (b.) = in bewaring geven,
in depot geven, deponeeren ; opslaan; (rechtst.)
consigneeren.
ititerteger, en. = deponent.
iliterte'guitft, in. —, —en = depozito;
(rechtst.) consignatie.
trin'terlift, tn. = list, arglist, sluwheid, slinksche streek.
Wn'tertiftin = listig, arglistig, sluw, slinksch.
tYin'terntatut, m. = achterman; opsluiter van
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't gelid; (int t■ anbet) naman; (int Slliet) tuer
ift mein ,t,.? = wie zit achter mij?
= disselpaard.
k)itt'terOferb,
45itt'terpfiirtchen, f. = achterpoortje, - deurtje;
offen
batten ob. taffen = een
fide ein
achterdeurtje open houden.
s)in'terpfote, tv. = achterpoot.
4-jitt'ter4ontutern, = Achter - Pommeren.
oitt'terrab, 1. = achterrad, -wiel.
in'terret4e, tv. = achterste rij, gelid.
ins terrinin, m. = Achter-Rijn.
n'terriin = van achteren, achterbaks; verraderlijk.
fittister = Outer baa.
43in'terrat, 4affe, m. = achterleenman, kleine
beer.
ittlerfeite, tn. = achterzijde, -kant.
= achterbank, achterplaats.
4•• in'terfith
t•in'terfteben, tn. = achtersteven.
tn'terftii, f. = achterstuk, staartstuk.
in'terteit, m. u. f. = achterdeel, achterste
deel; achtersteven.
font,
Volttlertreffen, f. = achterhoede;
men = achteruitgaan, aan lager wal raken.
tegenwerken, verbintertrei'beit, ft. (tj.)
hinderen, verijdelen.
in'tertreppe, iv. = achtertrap.
offen
in'tertfir, tn. = achterdeur; ficb eine
batten ob. Taffen = een achterdeurtje openhouden.
*in'tertriertei, f. = achtervoet (einen Ccbfett),
achterkwartier, achterbout (eine Scbaf0).
-itt'tertvagen, m. = nasleep, tree.
m.
— = Hinterwalder.
tv.
=
achtermuur,
-wand.
ittitertuanb,
iMin'tertuiirO, zie r it cr to artq
Oin'tertvilitiett, zie ippe n.
4interate4ett, ft. (l.) = ontduiken.
tlittlerAimmer, f. = achterkamer.
(er) heen draven.
Oitetraben, fMtn. (f.)
4in'treiben, ft. (n.) = er heen drijven, wegdr.,
..jagen; (b.) = (er) heendrijven, wegdr.
kin'treten, ft. (f.) = er gaan staan, er heen
stappen.
[,in'tritt, nt. = dood, overlijden].
1,in'tun, um (tj.) = er bij doen, wegdoen; htj
Wet nicbt, iv y id) ion fort = ik kan hem
niet thuis brengen.
= naar den anderen kant, overheen,
over, naar den overkant.
(Voor samenstellingen met Wilber, die hier
niet zijn opgenomen, vergelijke men die met

fi
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berfiber).

4init'berrie1(e)n, unr. (f.) = naar den overkant gaan, loopen; Overloopen; heengaan,
verdwijnen, uitsterven; fiber einen tuf b. =
een rivier overtrekken.
4infeberienen, fitin. (I.) = er over heen
leggen.
Oinieberreitten, fcbtn. (b.) = overreiken, naar
den overkant reiken, zich tot aan den overkant uitstrekken.
biniiip erfetlett, fcbtn. (b.) = Overzetten, overbrengen; 4., (f.) = Overtrekken; fiber einen
Graben tj. = over een sleet springen.
4inii'bergie1jen, ft. (b.) = Overtrekken, naar
den overkant trekken, steepen; verbinden;
4., (1.) = naar den overkant gaan, uvervaren,
zich aan den overkant vestigen.
Itittunt', zie beru m.
iyinuteter = naar beneden, ne(d)er, (er) af,
zie tjerab.
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fOttsivagen WO, f(10). (b.) = er heen durven.
binlvanien, fcbtn. (f.) (er) heen wankelen.
bin'tviira = er heen (gaande).
ittlueg, tn. = heenweg.
Wavegi = weg, van hier; itber etty . b. =
over iets heen.
(Voor samenstellingen met biniven, die hier
niet oponomen zijn, vergelijke men die met
%peg).
fcbin. (b.) = zich wegmaken,
binitien'Oebett
zich uit de voeten maken, weggaan.
(b.): Me Kufmerffamfett
tiintren'tteOnten,
lj = de aandacht in beslag nemen.
bintuetVraffen, fcbtv. (b.) = wegrukken.
41ttiveglet)en, ft. (ti.) : Her ettn. = over
iets heenzien; iets over 't hoofd zien, iets
door de vingers zien.
{ttiveg'fe en, fcbty. (t.) = wegzetten; rut
fiber etty. b. zich over iets heen zetten;
zich boven iets plaatsen, zich van iets ontslaan, zoo vrij zijn iets niet te doen; rub fiber
nile 9iiictficbten lj. = zich om niets bekommeren.
m. —eb, —e = heenwijzing, verwijzing; unter
auf = met verwijzing naar.
Oinlueifen, ft. (b.)
aanwijzen, er heen
wijzen; ellen = iem. den weg wijzen; auf
ettn. b. = op iets wijzen, naar iets verwijzen.
bitetheifenb = aanwijzend.
zie I n to of 4.
k)in'treifung,
fcbtn. (f.) = verwelken, wegkwijnen,
wegsterven.
er heen, er naar toe
unr. (b.)
wenden, keeren.
iiinlverfen, ft. (lj.) = wegwerpen, neerwerpen;
terloops zeggen, zich laten ontvallen; etip.
auf bad $apter = iets op 't papier werpen;
ficb t. = neervallen, zich neerwerpen.
4111tvieber(itm)= we(d)erom, daartegenover;
van den anderen kant, van mijn (zijn, enz.)
kant.
auf ettn. b. = op iets
^in'in rip en, fcbin.
uit zijn, er op werken.
Oin'tuotten, unr. (t.) = (er) heen, weg willen.
bitt'iniinferien ficb, fcbit). (b.) = er graag heen
willen, wenschen er te zijn.
unb alum = Piet
*111.3, m. —en4 = Hein;
en Klaas, Jan en alleman.
itin*itgen, fcbtn. (b.) = neer- of voortellen.
4110auberit, fdpv. (b.) = als door betoovering aanbrengen, tooveren.
bitt'vinen, fcbttl. (b.) = heenwijzen, aanwijzen.
hin'aieben, ft. (b.) er heen trekken, wegtr.;
op de lange baan schuiven; zich er vestigen;
= gaan, loopen naar of er heen, zich
fid)
uitstrekken; uitgesteld worden, verlengd of
gerekt worden, duren, aanhouden.
4in'esteten, fcbto. (fj.) auf ettn. = op iets mikken. op iets doelen.
limn' = daarheen, er heen, er naar toe; er
bij, bovendien.
binprbenfen, unr. (b.) = er bij denken, in
gedachte er bij voegen.
fcbto. (ti.) = er naar toe,
binmi'Driingen
er bij dringen.
ijimit'biMtett, fcbin. (lj.) = er bij verzinnen,
er bij fantazeeren.
41no'bringen, ft. (f.) = er bij dringen.
in u'fu g ett, fcbtn. (b.) er bij voegen of doen.
bijvoeging.
Voinprfiiqung,
frin3u'nef(e)n, unr. (1.) = er heen gaan.
bittpfgehiiren, fcbtr. (b.) = er bij hooren.
iiingt'gefelfett fick fdjm. (l.) = zich er bij
voegen, zich er mee verbinden.
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.
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binpfiontMeit, ft. (f.) = er bij komen.
toittaulattft, tr. = nadering.
hiniu'laffett, ft. (.) = er bij laten, laten
naderen.
4itto'rerbnen, fcbtn. (t.) = er bij rekenen,
er bij tellen.
bittpl'f (Wilt en, ft. (f.) = er naar toe sluipen.
hinoletlen, fcbin. (b.) = er bij voegen of doen.
hin3u'treten, ft. (1.) = nadertreden, er bij
komen; toetreden, lid worden.
*inAttlritt, m. = nadering, toetreding.
bitmustun, unr. (b.) = er bij doen, er aan
toevoegen, er bij voegen.
41n3ititherfen, ft. (lj.) = er bij werpen, er bij
voegen.
Oin3u'3iitgen, fobtt). (ti.) = er bij tellen.
bin3tt'alefien, ft. (b.) = er bij halen (a. O.
etnen anbern Wrat); er bat mid) binbugebogen =
hij heeft mij er in gehaald.
"i.'ob, m. = Job.
$ji'vbC1gebulb, W.; :Ooft, in.; ztranc, iv. =
Jobsilgeduld; -tijding; -traan (een Ind. plant).
*Ilitlarcif, m. — en, —en = hipparch, ruiteraan voerder.
*WPC, to. —, —n = zeis, sikkelmes, snoeimes; oblie, ijzerkoek; geit.
triplmnbiider, nt. = ijzerkoekebakker.
toitiOobront', in. — (e)4, —e = hippodroom.
tlipOogrt*if, m. —(e)4 u. —en, —e(n) = hippogryph, pegazus, gevleugeld ros.
WOotra4, m. — = hippokras, kruidewijn.
-100otralliMe Oeficbt = hippokratisch gezicht, gezicht van een stervende.
t•tpliorreine, tn. = Hippokrene, paardebron,
dichterbron.
V)100011fo g', m. —en, —en ; :fogies, tn. — =
hippollloog (paardekenner); -logie (paardekunde).
V4lhipottantu4, m. —, — = hippopotamus,
nijlpaard.
Vrn, 1. —(e)b, —e = hersenen, brein.
birn'arnt = onnoozel, dom.
f. = fontanel.
irns iw iirer, m. = schedelboor, trepaan.
irn'getpinft, 1. = hersenschim, droombeeld,
Efantazie.
birif frauf = zwak van hersens; krankzinnig.
hirn'to4 = hersen-, breinloos; onwijs, dolzinnig.
tvirn'llntaffe, to.; =fri)iibel, m.; :ftbale, tn. =
hersen II massa ; -pan (schedel, bekkeneel) ; -pan.
*irn'fitiag, m. = beroerte.
irn'fpatte, iv. = hersenspleet.
birnterbrannt = razend, dol, totaal gek.
WM, m. —eb, —e = hert.
trfrWartig = hertachtig.
Vol-rfdrtiattin, tn. = sumak of smakstruik,
looiersboom.
irteirbod, m. = hertebok.
irfdrfabrte, In. = spoor van 't hert.
E trfrlyfattger, m. = hartsvanger, jachtmes.
biridrfarben, :farbig = hertkleurig, vaal.
tlitiAlgetuelh, f. ; :baut, in.; :horn,. =
hertsligewei, - leder !hertevel); - hoorn.
VricfrborttlIgeift, in. ; :Of, f.; :fat& f. =
hertshoorn II geest ; - olie ; - zout.
trficirianb, tn. = hertejacht.
irfartiifer, 4Mrater, m. = vliegend hert.
irfrirtatb, f. = jong hert
irfdrfantel, f. = lama.
. irretytente, W. = hertebout, reebout.
irfctriut), tn. = hinde, wijfjeshert
Voirfrirlager, f. = leder van een hart.

intiblatt,
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4octOriiftig.

hertepoot.
irftfylauf, tn. == hertsle(d)er.

hl = Oeftotiter.
inn! = hm!
irfttleber, f.
to!, hobo! = ho! ho!
Ftrfcirtebern = hertsle(d)eren.
m. — g = Hoangho (riv.).
tn.
=
:rut,
m.;
tootutigim,
:part
irrefriiicfung, tr.;
= schaaf; dissel, baars
too'bet, m. —6,
O erteHdrek; -kamp; -fluit (-horen).
0100 Ilfdjtveit, m.; :tag, m. ; :81etner, tn. = (ber Obttcber).
= schaaf bank.
tw'beibant,
hertellzweet (-bloed); -vet; -bilstuk.
oo'befeiren, f. = schaafbeitel.
trftioratinge, tn. = hertstong, tongvaren.
bo'beitt, fcbtb. (b.) = schaven, afschaven, be&re, tic. — = gierst.
irlfebrei, m.; -Reber, T.; =0(0, 1.; =font, disselen, beschaven, fatsoeneeren.
f. ; mtebi, f. ; :brute, tn. - = gierstlibrij (-pap); twiticifpatt, m. = krul, schaafkrul.
too'boe, tr. —, —n = hobo.
-koorts; -gran; -korrel; -meal; -klier.
Voirt, m. —en, —en = herder, hoeder; tbie ber touttoife, tn. —en, —en = hoboist.
I. 111:4) (Ober, biicbit) = hoog, groot, verheven,
0. fo bie Oerbe = zoo beer, zoo knecht.
Oir'tentintt, f. = herdersambt, herderlijk ambt. voornaam; b. auWrcf)ett = de ooren spitsen;
ettb. b. aufnebtnett = iets zeer waardeeren;
ir'tenart, tn. = herdersmanier.
ein Bober een hooge, heilige, dure eed;
ir'tenürlef, m. = herderlijke brief.
OirIenlibtrOter, tn.; qeft, f.; :ffiite, tn. = auf bobent aluf3e leben = op grooten voet
= de zee staat hol;
leven; bie See g*
herders II dichter; -feest ; -fluit.
nehlacbien = van hooge gestalte; bon boner
Vetettlgebiciit, 1.; :nefang, m.; :gefOrari),
f. = herdersildicht (idylls); -zang; -zang
(ecloge).
$51rs tenligott, en.; :bait,S t f.; :Ounb, tn. =
herdersllgod (Pan); -huis; -bond.
t)letenlifteib, f.; :fitabe, tn.; :lager, f.;
:Iebett, f.; :lieb, f. =herderskleed, -knaap;
-kamp (zwervende stam); -leven (zwervend
leven); -lied.
41Vtento4 = herderloos.
Oirlentniibrhen, f. = jonge herderin.
fOr'tentniit/ig = herderlijk, pastoraal; zooals
van of bij herders, herders...

srotetenlligeife, 11)4 :frOauflitei,1.; :ftab, m. =
herdersilfluit; -spel (landspel); -staf.
toirlenilftiirt, 1.; :tap*, ti).; :tiifcbMen, f.;
:boil, f. ..-- herdersllstuk (-spel); -tasch;
-taschje (plantn.); -yolk.

*With, tv. —, —nen = herderin.
hirtito# = herderlijk.
His, f. = bis, si-kruis.
igm'nten, 1. = Spanje.
irlia'nter, tn. --- g , — = Spanjool, Spanjaard.
Ole, tn. —, —n = windas, katrol, takel.
en, fcbib. ao = hijschen, ophijscben.
bift! = haar! links! er ibeit tiff* b. nod}

lM

bott = hij weet geen raad.
iftologies, tn. — = histologie, weefselleer.
ifthecben, f. —6, — = historietje, verhaaltje.
ifto'rie, W. —, —n = historie, geschiedenis.
t■ifto'rienbutt, 1. = geschiedenis-, vertelselboek.
toifto'rleninaler, m. = historieschilder.
*ifto'rit, tn. — = geschiedkundige wetenschap.
iftoirtier, m. —6, — = historicus, geschiedkundige.
tAftoriogratth', nt. —en, —en = historieschrijver.
bifto'riftt = geschiedkundig, historisch.
Oisitrio, iftritYtte, m. .. o'nen, ..o'nen =
tooneelspeler.
tt'fc0e, tn. —, —n = voetbankje, sleetje.
Catf'blii6Mett, f.; =Natter, tr. = warmte- of
zweetpuistje.
V)it'3e, tn. — = hitte, warmte; vuur, drift,
toorn.

Vt'plgrab, m.; :metier, tn.; mteffung,
m. = warmth il graad ; -meter; -meting.

iiiti3ig = beet, vurig; driftig, heetgebakerd;

er bat ein bit.ige6 Temperament = hij is driftig
van aard.
iffopf, in. = driftkop, heethoofd.
itOorte, tn. = warmte-, zweetpuist.
tflueffe, IV. = hittegolf.

rI

toanb = van hooger band; e6 gebt ba bocb
ber = 't gaat daar rijk, voornaam toe; ba6
2ieb gebt b. binauf = 't lied gaat hoog; er
WM iu b. binau6 = hij wil te hoog op, te
hoog vliegen; iu fteben fommen = hoog of
duur te staan komen; einen b. tebett faffen =
op iems. gezondheid drinken; ba6 Oobe tfeb
= 't Hooglied; bbbern Crt6 = bij de regeering, in de hoogste kringen; van hooger hand;
bom boben 13ferde berate = trots, verwaand;
bie bobe See = de voile zee, 't ruime sop;
in bie bobe See gebn = 't ruime sop kiezen;
eine bobe Strafe = een zware straf, hooge
boete; ei ift Bober Zag = 't is klaar
dag; e6 ift bobe ob. bie biRtfie 8eit = is
hoog tijd; bier Bann b. = vier man diep of
ten getale van 4; b. unb teuer, b. unb beilig
hoog en duur zweren,
fcbmiiren, berrtcbern
au ato13 = te paard; b.! b.! =
verzekeren;
lang zal hij (zij) levent zie ook 8 r ett.
sod), f. —6 = hoezee, toast, gezondheidsdronk; ein auf einen au6bringen= op iems.
gezondheid drinken.
borb'arbthar = hoogachtbaar, edelachtbaar.
bortracbteit, fcbto. (b.) = hoogachten.
= hoogachting, aanzien,
*rtfirnittung,
eerbied; mit boratiglicber berbfeibe icb =
met de meeste hoogachting heb ik de eer
te zijn.
bortyaMtuttOtwit = hoogachtend, eerbiedig;
met de meeste hoogachting.
borirabelig = hoogadellijk.
= Hoog-Alpen, Hooge Alpen.
toodratpen,
tinfraltar, m. = hoogaltaar.
podrantt, f. = hoogmis, groote mis; ba6
batten = de mis bedienen.
flociranfOttlirb = zeer of hoogaanzienlijk.
toinh'ba411, tn. = viaduct, spoorbaan in de
lucht.
*ofirban, m.= bouw boven den grond, 't oprichten van gebouwen in engeren zin.
Ootirbegabt = hoogbegaafd.
4orirbenliitit = zeer gelukkig.
boitrbeinig = hoogbeenig, hoog op de beenen; aanmatigend.
ipuirbefOrt = hoogbejaard.
zeer beroemd.
twelYtteriitnnt
fpfirbetant = hoogbedaagd, bejaard.
4oM'betriibt = zeer bedroefd.
ipciifbfau = sterk of zeer blauw.
*infi sboot6ntanit, m. = hoogbootsman.
4orWbriiftig = met een hooge borst, een
hooge borst opzettend, trotsch.

tweliburgunb.
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todovilb.

bOrblitt = grootelijks, zeer, hooglijk.
= edelachtbaar.
bodlutaftig = met hoogen mast, met hooge
masten.
locfrittelfter, m. = grootmeester.
tootfrntoor, = hoogveen.
fommt
toorffnutt, m. = hoogmoed, trots;
aufgebt, gef)t Offtcf
bor bent fiat( ob. Wenn
unter = hoogmoed komt v6Or den val.
flocirinfitig = hoogmoedig, trotsch.
fprOtafig = hoogneuzig, verwaand, aanmatigend.
4ocirnotOeintirb = lijfstraffelijk, crimineel;
bad bocimotpeinticbe tclOgericbt = 't crimineel
halsgericht.
zooffrofen, m. = hoogoven.
hoo0Parterre, 1. = benedenverdieping (boven
een souterrain).
t)ortypfab, m. = stoep, trottoir.
ijodypoctife4 = hoogpoetisch, verheven, dichterlijk.
bor4'preiairl) = hoogloffelijk.
*,orfrretief, f. = hoog relief.
liocirrot = hoogrood.
bortYfrillitmt, fctv. (b.)=hoogschatten,-achten.
jDdj'fdja#uttg, tn. = hoogschatting enz.
toodyfitule, to. = hoogeschool, academie, universiteit.
octir fAiiter, m. = student.
ocirfrintit(e)ria = hooggeschouderd, met een
hoogen schouder, met hooge schouders,
scheef.
= zalig, overleden, wijlen.
13cfrfinit, m. = verheven of edele gezindheid; fierheid.
ijorirfintlig = edel, fier.
't hartje van den zomer.
*orirfontitter, m.
bkidift = hoogst, zeer, ten hoogste.
40countutin = hoogstammig, hoog opgaand,
hoog opgeschoten.
■ ocirftatietei, — = afzetterij, oplichterij.
t•oOftapter, tn. — — = oplichter, chevalier
d'industrie.
iirfift'Oefteuert = hoogst aangeslagen of belast.
fOrtfilleiro = Zijn, Zijn(er)Hoogheids, Zijn(er)
= Uwer enz.
Mrijesteits;
hiittftsberferbe = hoogstdezelve, Z. M., Z. H.,
= U. M. enz.
Z. E. enz.;
= hoogsteigenhandig.
1 iiiirften4 = hoogstens, op zijn hoogst.
k)Ochit'Reivicbt, f. = maximum gewicht.
1. = domkapittel.
= kapittelkerk.
ortritittaircbe,
400f-trebenb = eerzuchtig, vooruitstrevend.
orrytort, m. = hoofdtoon, hoofdklemtoon.
tiocirtiiitenb = hoogklinkend, weidsch, pralend.
bodrtrabenb = hoogdravend, weidsch.
hoogdravendheid.
cirtYtraben4eit, tn. —
podrberbient = zeer verdienstelijk.
hocfrbere4rt = hooggeeerd.
13cfroerrat, m. = hoogverraad.
otb'berriiter, tn. = hoogverrader.
bortrberraterifr# = van hoogverraad, als een
hoogverrader.
kerk.
tooctrtuac4e, =fund, to. = hoogwacht, signaal,
bortrfintlicli = episcopaal.
PoiVitingeith = hoogklinkend, luidklinkend; seinvuur.
hoogdravend, pralend.
toocirtuatb, m.= hoog hout, dicht hoog bosch.
•13cfrhiarte, to. = hoogwacht.
tputrfoutiftry = hoogkomiek.
hoog water, vloed.
Outirtuaffer, 1.
°MUM:), = hoogland, bergland.
= hooglander, bergbe- Voortyweq, m. = straatweg.
oqUinber, m. —
woner; Hooglander.
fiocirtucife = zeer wijs.
= zeer gewichtig.
Oorirlaithitr4 = hooglandsch, van 't bergland.
*ocOluilb, f. = grof wild) hoog wild.
bottflOttig = met hooge leuning.
21*

toorO'burguitb, f.= Hoog-Bourgondie, FrancheComte.
4o0beittfd) = Hoogduitsch; ba4 ,t)o cf) b cut=
f cE) (e) = het Hoogduitsch.
*orb'brud, tn. = hooge drukking.
orb'brudmafMine, tn. = machine met hooge
drukking.
= hoogvlakte, plateau.
toodrebette,
borh'ebet = hoogedel, weledel, edolachtbaar.
=
tkorb'eiginiirben,s uer of eh).
Uweleerwaarde.
borlyebriviirbig = zeer eerwaardig.
bodrerfreut = hoogverheugd, zeer verblijd.
borirerbaben = hoogverheven; bocberbabene
Wrbeit = hoog-relief.
Oost'faigenb = hoovaardig, trots(ch), gebiedend, meesterachtig ; (adv. ook:) op hoogen toon.
borirfeitt = zeer fijn.
bodyftiegenb = hoogvliegend ; verheven, hoog.
*ofirftug, m. = hooge vlucht; hoogvliegend
gevogelte.
klocirflut, in. = hoog water; springvloed.
borirgeacbtet = hooggeacht.
borirgebenebeit = hooggetenedijd, vol genade.
bocirgebletenb = hoog en machtig.
odrgebirge, 1. = hooggebergte.
ociftwOoreit = weledelgeboren, hooggeboren.
zeergeeerd.
boit'neebrt
Dd)'gef ail, f. = hoog, heerlijk gevoel.
4orlynehenb = hooggaand.
bocirgelb = hooggeel.
bociY[gelabrt], :geteOrt=zeer- ofhooggeleerd.
tiodynetobt = hooggeloofd, zeer geprezen.
IMocirg entut = welgemoed, hooggestemdl•
bortycletteint = zeer genadig.
VoodYgettufb m. = hoog, heerlijk genot.
boOgelniefen = hooggeprezen, hooggercemd.
ocirgeric4t, f.= [hooggerecht; crimineel gerechtshof; galg, schavot]; plaats van terechtstelling, rechtplaats.
4orlyclefciiiitft = hooggeschat, hooggeacht, zeer
gewaardeerd.
4orb'gefifiiirAt = met korte rokken, met de
kleeren hoog opgenomen.
ijortrgefegnet = zeer gezegend, rijk gezegend.
hocirgefinnt = edelgezind, hoogzinnig.
bocWgeftiannt = hooggespannen.
bodygefteitt = hooggeplaatst.
1:)cij'ileftirttt = met een hoog voorhoofd.
bodroeftortien = ijdel, aanmatigend.
Pocirgetiinnt = hoogopgestapeld, hoog opeengehoopt; van hooge torens voorzien.
butirgeivarlifeit = van hooge gestalte, hoog
opgeschoten.
ody newithe, = hoogwild.
ocfroluiiibe, f. = hoog gewelf.
hocfractukitiot = hooggewelfd; bol, buikvormig.
fprilgrabig = sterk, krachtig, in hooge mate
aanwezig.
borirhaftett, ft. (b.) = hooghouden, -schatten.
bortylierAin = fier, edel, edelhartig, groothartig.
— = fierheid enz.
iherai greit,
rirfirite, to. = episcopale, Anglikaansche
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fiocOloolit'geboren=hooggeboren, welgeboren,
weledel; stn.. = Weledele Heer.
*o(41-viirben, iv.: ft:). ,t,. = Uweleerwaarde;
,t,. = Eerwaarde.
bodriviirbia = zeer eerwaardig; bad (t)ocb=
toilrbigfte = het Hoogwaardige, de heilige
Hostie.
tooril3eit, tn. —, —en = bruiloft, trouwpartij,
huwelijk.
14ody3eitlic0 = van of voor de bruiloft; bruilofts....
SZiocifaelMitter, In. = die op de bruiloft
verzoekt.
toorW3elObrief, m. = uitnoodiging voor een
bruiloft.
ocfraelter, rn. ---, — = bruidegom.
ocfr3eiteriu, to. —, —nen = bruid.
orif3ela II toilet, iv.; :feier, tn.(ob. :feft, f.) =
bruilofts- of huwelijks II fakkel ; -feest.
Vwqaelallgaft, in.; :gebid#, f.; :gefcriettf,
f. = bruilofts II gast ; -gedicht ; -geschenk.
*odraelOgefelifebaft, iv. = bruiloftspartij.
1:iriraeiOgoti-, m. = huwelijksgod.
toociroltiqtelb, f. = huwelijks- of trouwkleed.
ocir8eiteran3, m. = bruiloftskrans.
odr8eitMeute, V. = bruiloftsgasten.
orWaeitSmutter, to.= moeder van de bruid.
ortr3eitftelfe, tn. = huwelijksreis.
rodr8e1Ofdintau, tn. = bruiloftsmaal.
odr3elOtag, m. = bruilofts- of trouwdag.
ody3eiMiater, m. = vader van de bruid.
od, 1. —(e0, —e = beestehok (auf bem
Scbiff).
fic're, to. —, —11 = hoop schooven; last (op
den rug).
$T5oefelforb, rn.= draagkorf (op de schouders
gedragen).
boclett, fcWo. (b.) = in schooven bij elkaar
zetten; gebukt of gehurkt (gaan) zetten; er
bocrt immer au ,tsaufe = hij zit altijd thuis;
b. breiben = blijven steken.
V)oefer, In. --&, — = voetbankje, stoeltje, krukje.
tobefer, m. ----, — = voorsprong, uitwas,
knobbel, bochel, bult.
bbefte)rig=bultig, gebocheld,hobbelig,oneffen.
tIo'be, to. —, —n; to., m. ..ben0), .. ben =
teelbal.
!Io'benbrurb, nt. = balzakbreuk.
o'bettfad, m. = balzak.
of, m. —(e0, ,Ofe = hof; (binnen)plaats;
hofstede, hoeve, erf; logement; kring (um
Sonne ob. 9,Jtonb); bei h ofe = aan 't hof;
auf bem ,t)ofe = op de (binnen)plaats; einem
ben ,t.. macben = iem. 't hof maken; (f)atO
unb .. = huis en erf.
V•orilabef, m.; :abborat, m. ; - amt, 1. =
hof II adel ; -advokaat ; -betre k kin g.
* print, to = hoofschheid, hoofsche manieren,
hoffelijkheid, hoofsch gebruik.
toorilar3t, m.; :Wider, m.; :ball, m. = hofilarts; -bakker; -bal.
V•offlauanit, f. = intendance voor de hofgebouwen.
fbauer, m. = Boer.
orbeautter, m. = hofbeambte.
rbefitler, m. = eigenaar van een hoeve.
t•orbrauch, m. = hofgebruik, etiquette.
*ofnburg, 113 . = hofburcht, keizerlijk slot.
of'libanie, tn.; :bienerfitaft, to.; :blenft,
m. = hofildame, -personeel; -dienst (ook:
heeredienst).
Oillerofie, tn. = register van landhoeven.
boffiifyig = toegelaten aan 't hof.

ro
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tooffiibigfeit, hi. = recht om aan 't hof te
komen.
toorfart, to. — = hoovaardij, trots, hoogmoed;
. mut ?Rot leiben = weelde moet pijn lijden.
forfiirtig = hoovaardig, trotsch, hoogmoedig,
ijdel.
hof feu, fcf)tn. (b.) = hopen, verwachten; icb
boffe nicbt = ik hoop van niet; auf einen b. =
op iem. hopen; icb boffe 3u Ova, baf3... =ik
hoop hartelijk, dat ...; zie barren.
Ipefenttic4 = naar ik hoop, naar wij hopen;
't is te hopen.
tooffeft, f. = hoffeest.
*offnung, m. —, —en = hoop, verwachting; ,t). auf etto., auf einen = hoop op iets,
op iem.; ,t)offnungen fcb4fen = verwachtingen koesteren, opvatten; ficb .. auf eau.
macben = hoop op iets koesteren, zich vleien
met de hoop op iets; outer ,t). fein = in gezegende omstandigheden zijn; ,t). lint nicbt
ltt Scbanben tverben = hoop doet leven: bct
ac4) ber gutat <t).= de Kaap de Goede Hoop.
boffinung4W = hopeloos, wanhopig.
OoffnunfOrelM = hoopvol, rijk aan verwachtingen.
tooffnungOtimmer, m. = zweem, schijn v.
hoop.
tooffitititOftr01, m. = straal v. hoop.
tioffnunOtioit = hoopvol; veelbelovend.
k)offraulein, f. = hofjuffer.
I•ofi gebraurt, m. = hofgebruik.
ofgeridit, f. = hoog gerechtshof, hooge raad.
orgefinbe, 1.= hofpersoneel; dienstpersoneel
op een hoeve.
1:)fgettletyr, f. = inboedel van een hoeve.
rof'graf, m. = paleisgraaf.
ofigunit, to. = hofgunst.
t•of'Oatt, m. = hofhouding.
Ooffiattett, ft. (b.) = hof houden, verblijf
houden, rezideeren.
toorhattung, In. = hofhouding.
sboffierr, In. = ambachtsheer.
horbiirig = hofhoorig, lijfeigen, onderhoorig.
1:3f i fintib, m. = heemhond.
bofie'ren, fdPv. (b.) = (einem) 't hof maken;
op grooten voet leven; zijn behoefte doen.
Oii'fifcti = hoofsch, hoffelijk, ridderlijk; bie
biififcbe l3oefie = de ridderpoezie.
tIorfatunter, tn. = kamer van flnancien (te
Weenen).
toorlian3fel, in ; :tanAter, m.; :tapelle, to.=
hof II kanselarij ; -kanselier; -kapel.
cif'fatilan, in. = hofkapelaan.
Ob offeller, m. = slotkelder.
k)of Ifirdy, tn. ; :freife, V. = hall kerk ;
-kringen.
ofifriefOrat, m. = hoogere krijgsraad.
$•oftiiclienamt, 1 . = intendance v. d. hofkeuken.
biift. = bi3flid)ft: (zeer) beleefd.
.13ftager, f. = rezidentie.
of'leute, $1. = hovelingen.
Obtlicb=beleefd, vriendelijk, minzaam, hoffelijk.
iiif'fieljteit, m. —, —en = beleefdheid, hoffelijkheid, attentie, dienst.
tokifficbteltt4beyigung, to. = beleefdheidsbetuiging, beleefdheid, compliment.
Vittichtel0formel, to. = beleefdheidsformule.
offieferant, m. = hofleveranrier.
Offing, m. —(eW —e = hoveling.
of'lltuft, tn.; :tuftbarfeit, tn.; :mauler, to =
hoflllucht; -vermaak; -manier.
*ormann, m. = hoveling.
bofutitunifit = hoofsch, hovelings..
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boot = hol (in affen atntuenbungen); ein bobter
t•ormarfr4alf, m. = hofmaarschalk.
bormiiflig = zooals aan 't hof, naar hofmanier. A28eg, eine tobte Oaffe = een holle weg; ein
tIormelfter, nt. = intendant, beheerder van bobler SOO = een leeg hoofd, een holle

een goed; (opper)hofmeester; goeverneur,
ghuisonderwijzer; zedepreeker, schoolvos.
tivfmeiftertift = schoolmeesterachtig.
borntelftertt, fcbto. (b.) = vitten, bedillen,
den schoolmeester uithangen.
oorttteifterftelle, tn. = goeverneursplaats,
-betrekking.
toofilttarr, nt.; =parte', M.; :Poet, m.=hofilnar; -partij; -poeet.
toofiprebiger, nt. = hofprediker; aalmoezenier.
7•of'rat, m. = (Zitef) Hofraad.
S?'" ofratin, tu. = vrouw van een Hofraad.
toorratim, m. = plaats, besloten ruimte.
toorreite, tt). —, —n = erf (van een landgoed, met wat er op is).
toe frfitteiber, tn. = hofkleermaker.
)1:Wfdiratt6(e), m. = lage hoveling, vleier,
kruiper.
ctooffrbut3e, tn. = scholteboer.
of' fitte, Iv. = hofgebruik, -manier.
offith m. = rezidentie, zetel van 't hof.
it). = hoftaal.
i;)fifprafte,
_„
of itaat, m. = gevolg, hofhouding.
°flag, tn. = galadag, receptiedag ten hove.
k)ortbeater, 1. = hoftheater.
ortor, 1. = koetspoort.
6. oftraitt, tn. = hofdracht, -kleeding.
4)ortratter, tn. = hofrouw.
oftiir, iv. = koetspoort.
ofttlett, tu. = wereld van het hof.
toontualta, m. = hofdwang, -etiquette.
bo'be, zie bij o 4
•ivtie, tu. —, —n = hoogte; heuvel, berg;
hoogtegraad; toppunt; ba?, ,tsauk bat 20 m
t.iibe = het huis is 20 M. hoog; eine eturtme
in (ber) .. bon = een som ter hoogte van ..;
Gott in ber t. = God in den hooge; bon bet
.). bed Zittme = boven van den toren; ficb
in bie ,t.. ricbten = zich oprichten; ficfj in Me
,t.. fcbtuittgett = zich omhoog werken, stijgen;
in bie .. bringen = doen stijgen (van prijzen).
Vws heit, to. —, —en = hoogheid, grootheid,
verhevenheid, adel; seine naniglicbe ... =
Zijn Koninklijke Hoogheid (Z. K. H.).
OolniOreebt, 1. = •soeverein recht, hoogheidsrecht, regaal.
V,obetteb s u. to' oljelicb, f. (bed ,obentiebeg),
ook: bc0 t.obe 2ieb = Hooglied, Lied der
Liederen.
V•iii tiettllfrei4, tn.; :mat f.; =fltefiling, til;
:Puttit, m. = hoogtelicirkel; -maat; -meting;
-punt (toppunt).
Vokiljettrattef), m. = hei-, veenrook.
oo'bettftaufeit, 431. = Hohenstaufen (geslacht).
bo'bettftatifttet) = Hohenstaufensch.
..-- O'bettitetter, f. = hoogtestuur.
O'bettairiet, m. = hoogtecirkel.
o'benollerifit = Hohenzollernsch.
stnybenaottertt, 1M. = Hohenzollern (geslacht).
ho'benotterttfrn = Hohenzollernsch.
VoiVben3un, m. = hoogteketen.
k)ohePrielter u. twityPriefter, m.(be4,oben,
priefter4) = hoogepriester.
O p tieprielfterlieb = pontiflcaal.
tai'be(tt)puttit, en. = hoogtepunt, toppunt,
culminatiepunt; MO Menb (Me areube)erreicbt
jeinen (ibren) ,tiibenpunft = .... bereikt haar
toppunt.
4iktier = hooger.
4,00'befrOttle, zie et. o f c it I e.

t

f

kop.
bobrau ttig = holoogig.
tiobrbactig = holwangig, met holle wangen.
—n = hol, grot, gat, holte.
kitYte,
s7;,"o1jreifen, f. = guts.
1j t'tett, fcbtv. (b.) = (uit)hollen, hol maken.
456tylenbetvoOtter, m. = grotbewoner, troglodyt.
1. = hol glas.
obrOcit, tn. — = holheid; onbeduidendheid,
leegheid.
= holkeel, hollijst, uitholling,
toutglefite,
uitronding.
leeghoofd, domkop.
1:)iit i fotif, tn.
tu. = holle bol; holle kogel, bom.
ofirtnak f. = inhoudsmaat.
ottripienet, m. = holle spiegel.
obilaube, tn. = houtduif.
sijobrtier, f. = holtedier.
taitriana, tn. —, —en = uitholling, uitdieping;
holte, holligheld.
botilloattniq = met holle wangen, holwangig.
= holle weg, ravijn.
of,l'iuttr3, tn. = pijpbloem; helmbloem.
twtpt, m. —(e) = hoon, smaad, spot, schimp,
= hem ten spijt;
oneer; ibm 8unt
flit
2obn = stank voor dank;
fatten, (t). fine.
cten, vgl. bobnfacben, bobnfprecben.
Ebotweaen, zie b o Otnecr en].
bigritett, icbto. (b.) = hoonen, krenken, verachten, beschimpen, trotseeren, bespotten.
tiofinigetarbter, f. = hoongelach, spotgelach;
bespotting, voorwerp van spot.
biWttifci) = verachtelijk, smadelijk, spottend,
hoonend.
bobnitalten, =facbetn, fittn. (b.) = hoonend,
spottend lachen; grinniken; einem b. = iem.
spottend uitlachen.
[ivtitt'neciett, fcbtro. (b.) = voor den gek houden,
beetnemen].
tootfrebe, to. = spot-, smaadrede, schimp,
woorden.
tiotpffPrer4elt, ft. (tj.) = (einem) hoonen, smaden,
bespotten, beleedigen, trotseeren; ba4 fpricbt
anent Recbte bobn (ob. ,obtt) = dat spot met
alle recht.
t•ottifprerber, m. = spotter, smaller.
bobin = hoho!
ftto. (b.) = geeuwen,
boia'nett,
balken.
zie bi3fern.
— = kleinhandelaar (met een
k)ii'fer, in.
stalletje).
tu. —, —nen = koopvrouw, fruit-,
groente-, vischvrouw.
toalerfrant, nt. = groente-, fruitwinkel, kleinhandel.
bijlertt, fcbtu. (b.) = kleinhande! drijven.
o'ferWetb, f. =
f erin.
ottOpoluL m. — = hokuspokus, goochelarij.
ofuOio'rufttalter, nt. = goochelaar, kunstemaker.
bulb = goedgunstig, genegen, toegenegen,
toegedaan; lief, lieflijk, bekoorlijk, bevallig,
lieftallig, beminnelijk; bad Ofilcr tft ibm =
het geluk dient hem; Me ,t)otben = de Gratien.
orber, m.
— = vlier.
abitt, tu. —, —nen = Grate; geliefde.
liefelijk,
bekoorlijk, bevallig, beeiln
=
fo t b l
minnelijk.
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*ofblefigreit, iv. = liefelijkheid enz.
hollteittirc4 = Holsteinsch.
jolen, fcbhi. (b.) (gaan, komen) halen; 4orterbiePoiter! = holderdebolder! hals over
bot' bid) ber Zeufet = de duivel haal je; kop!
babel ift tticbt au 1. = daar valt niets te ljD lii'ber = haal over!
halen (te verdienen); 2uft b. = lucht schepofttn'ber, nt. -d, ---; :flaunt, m. = vlier,
pen; ifcf) etiv. t. = iets halen; fidj etnen vlierboom, vlierstruik.
Scfnuthfett b. = een verkoudheid opdoen.
t•ofutt'berlitnere, W.; :Witte, iv.; : ftrattc4, In.;
offter, zie ,atfter.
:tee, tn. = viler II bes ; -bloesem ; -struik ; -thee.
off, zie duff.
:!•o13, f. -e, .iitler = hout, bosch, woud,
Iona! = hola!
stuk of eind hout; ber Oa= treibt ob. fcbief3t
.ofi fattb, f. = Holland; ba ivar
Jot it0 ,). = maakt bout; bid .. iverfett = veel
(ob. in 91i3ten) = toen was H. in last.
hout gooien, veel kegels omwerpen; ,. in
m.
- = Hollander; cylinderben eat, tragen = water naar de zee dragen,
molen; kuip (in papierlabrieken); hoevenaar;
monnikkewerk doen; .olde befeben = afgekdie = Hollandsche kaas.
ranseld worden; nicbt atO jebent teotae fann
-, -en = boerehofstede, man $feite fcbneiben = alle hout is geen timt•offiinberer,
waar veel zuivel bereid wordt; melkerij.
merhout, vgl. 0 o la; er bobrt fein bart ,t.. =
t)oli fiittberfafe, m. = Hollandsche kaas.
hij is op zijn gemak gesteld, hij is liever lui
foli fituberit, fcbtv. (tj.) = beentjeeover rijden, dan moe; er Iiift .t.. auf fictj bacfett =hij laat
zwieren.
met zich sollen; bad ift hiet .. = kost heel
botliinbiftt = Hollandsch.
wat, is duur.
= hannekemaaier.
klorfattb(Onetuaer,
$jo13'abfaff, tn. = spaanders; afgevallen hout.
- = Holle, Holda; ook: kuif (van ttolii ' atter, m. = boschgrond.
k)oft le,
sommige vogels); Pratt
macbt ibr sett =
of3'autrieller, m. = werfinspecteur.
het sneeuwt.
ofir apfef, m. = wilde appel.
triiilife, - = hel, onderwereld, afgrond; klool3s arficit, 10. = houtarbeid, houtsnijwerk.
,V.Itnmet unb ,.aufbfeten, in Oct-manna feten = iNtA'artit = arm aan hout, aan bosch.
hemel en aarde in beweging brengen; einem s)oli'art, hi. = houtsoort.
bie
beth macben
iem. lets heel moeilijk not3f artia = houtachtig, als hout.
maken, het vuur na aan de schenen leggen. tof,i'afef)e, to. = houtasch.
s)iififettanaft,
= doodelijke angst, helsche 45o13'auffe4er, m. = opzichter bij 't houtveilen.
vrees.
o13'axt, M. = houthakkersbijl.
ViVfettbrattb, m.
helsch vuur, helsche
loof3'Llafitt, iv. = met hout geplaveide weg.
gloed; helleveeg, verdoemeling.
4o13'bar = geschikt om geveld, gehakt te
afifettfirut, = helsch gebroed.
worden.
iiflettbrac4e, tn. = helsche draak.
5)o13'birne, iv. = wilde peer; einen mit Spotij t' lettfctint, to. = hellevaart.
birnen traltieren = iem. op stokslagen trakiisfilenfeuer,
= helsch vuur.
teeren.
iirfenffui, tn. = rivier in, om de onder- $jofi'boben, m. = houtzolder; boschgrond.
wereld; Acheron, Styx.
of311ofger, tn. = houtboor; -rups.
eg5ijfiettacitauf, nt.
helsche stank.
of3'biittbef, 1. = takkebosch.
tOrtettl-Rif; = verschrikkelijk of hels ch heet,
OlPteit, T. -b, - = houtje; boschje.
zoo heet als de hel.
of3 1bieb, in. = houtdief.
toiirtettbuttb, m. = helhond, Cerberus.
1•013'biefifta4f, m. = houtdiefstal.
iiti fenfunft, iv. = helsche kunst.
of3'llbrecitffer, tn.; :brucf, m.; :brucffuttift,
nt. = helsch spektakel.
tv. = houtIldraaier; -druk; -drukkunst (xylot•iirlenntafrfyino, iv. = helsche machine.
grafie).
= helsche pijn.
iillettfteitt,
boft3ett, fcbtv. (tj.) = houtveilen, takkebossen
iits fenpfubt, in.
hellepoel.
maken; sprokkelen; betimmeren, beschieten;
toiirfenqual, iv. = helsche kwelling, pijn.
(dijken) beschoeien; bout (in den bakkersIi3li fettractien, m.
mull, kaak v. d. hel, oven) doen; afranselen.
helsche afgrond.
o13'erbe, iv. = boschtuinaarde.
tliirtenric4ter, tn. = reciter in de hel, in de Voo13eref', hi. -, -en = vechtpartij, kioponderwereld.
partij.
45iirlettfc4nter3, m.
helsche smart, pijn.
iiiiV3ern = houten; lamp, onhandig, ongeijf'fettfteitt,
= helsche steen.
schikt, stijf, linksch, houterig.
i:ili fettftrafett, $t. = straffen der hel.
Iof3'effia, tn. = houtazijn.
gOiirfett,ittiana, m. = helbedwinging.
oof3'facief, iv. = pijntoorts.
helsch, duivelsch; hevig, erg.
of,i' II faller, nt.; :farfie, m.; = f ctfer, in. =
Volottn, in.
-e = klein eiland, rivier- houtllhakker; -kleur; -vezel.
eiland, holm; heuvel; scheepstimmerwerf; I•of3f fiittfe, iv. = rotting van het bout.
dwarsbalk (ook van 't gymn. toestel de brug). $5.010Cife, iv. = hoetvijl.
[kroffie tlau fl,
tweegevecht (vooral oud- V•ofileueruna, iv. = verwarming met bout,
tijds in Neorwegen).]
('t) stoken met bout.
4ofoara'phifcf) = eigenhandig.
boli'llflofb f.; :flafgr, tn. = hout II vlot ; -vlotter.
fiof'0(e)ricOt, :la oneffen, hobbelig; b.tefen, twi3'frebei, m. = strooperij.
flirecbert = stotterend, hakkelend, met horten
of3'fit4re, iv. = voer of karrevracht bout;
en stooten lezen, spreken.
weg voor 't houtvervoer.
bol'pertt, Tcbtv. (b.) = strompelen, moeilijk 5tt13'nelft, m. = houtgeest, -alkohol.
gaan, moeilijkheden ondervinden; a borhert =
of3'aelb, f. = stookgeld.
't loopt mis, verkeerd; de zaak zit niet glad. t0013' 114acter, nt. ; =banbef, In . ; =banbler, in. =
=
haalschuld.
011(1)110,
houtil hakker; -handel; -handelaar.
villein, 1. = Holstein.
tIolai lif)auer, m.; :baufett, nt.; :Of, in.;
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:buint, f. = houtlihakker, -mijt (-stapel);
-werf (-stek); -snip.

bovairot = houtachtig.

bol'On = houten, vol hout, houtrijk.
too13'llfloth m.; r. 1o4le, tn.; :fact m. = hout11blok; -skool; -lak.
*o13' II lager, 1.; :tefe, hi.; :liefer, m.; :ntter, tn.;
:manila, m. = hout II wed (-stek) ; -sprokkelen;
-sprokkelaar; -schilder; -gebrek.
*olf3' II In arft, in.; :mat, f.; :nteff en, f. = houtilmarkt; -maat; -meting (-vademing).
*o13'naget, m. = houten pin.
olOtatf, in. = houtwerf.
Ijo15'reirt) = houtrijk.
*o13'riefe, :ruff*, iv. = houtbaan, vgl.
Miele II.
*W3' 11 fag e, to.; :Mum W.; :fit eit, f. = hout II zaag; -zuur; -blok.
too13'fif)lag, tn. = houtvelling; recht van 't
vellen.
too131fr4 lager, tn.,::frOnettiefunft, hi.; :fctotitt,
m. = houtllhakker; -snijkunst, -suede (-gravure).
o13'fcilltitier, ut. = houtsnijder.
o13'f4iraube, tn. = houtschroef, houten schroef.
of3'frilltft, nt. = klomp, holsblok.
ota'fitutintactyr, nt. = klompemaker.
olVdotPtien, tn.= houtschuur, -hok, -stapel.
DIA' ii fpan, m.; :Jotter, m.; :ftarr, m.; :ftic
nt. = houtlispaan, -splinter; -hok (-schuur);
-gravure.
*ot3'llf-tit, m.; : fiofb m. ; : taufte, iv.; :tare,
tn. = houtlistij1 (van Zwits. huizen); -mijt
(-stapel); -duff; -belasting.
*otOrage, tn. = draagbaar om hout te vervoeren.
*ol'ong, tn. -, -en = houtvelling enz., vgl.
botaen.
*of'3uttOrerftt, f. = recht om brandhout te
sprokkelen.
oipierfifitag, nt. = houten beschot.
ot3s tiertualtung, tn. = boschbestuur.
o13'lltiorrat, tn.; :Waren, V.; :town, m. =
hout II voorraad; -waren; -wagen.
ot3'luiirter, in. = boschwachter.
*olpueg, tn. = weg in de bosschen; auf bem
oll,tvege rein = op den verkeerden weg zijn,
't mis hebben, het spoor bijster zijn.
*olgluerf, I. = houtwerk, betimmering.
*olotteiVe, in. = houtwesp.
*ot3Itntrtn, tn. = houtworm, houtluis.
ontaglaVeib, m. = leeneed.
outer', tn. = Homerus.
onteatien, V. = Homeriden, Homerische
zangers.
Onte'rifit = Homerisch; bomerift0 Oefilt=
ter = Homerisch gelach.
*ontite'tif, tn. - = homiletika, leer van de
geestelijke welsprekendheid.
*mine', tn. -, -n = homilie, predikatie,
kanselvoordracht.
40titonete = homogeen, gelijksoortig.
Clontogett(e)itiit' , to. - = homogeniteit.
bontolog' = homoloog, overeenstemmend, gelijknamig, overeenkomstig, gelijkliggend.
I. *ontontote, f. -(e0, -e(n) = homoniem,
gelijkluidend, dubbelzinnig woord.
H. bontonton' = homoniem, gelijkluidend.
onthopattr, tn. -en, -en = homoeopaath.
ontaottatilie', tn. - = homoeopathie.
bontiio4astbife4 = homoeoRathisch,
*outun'tu1tt6, nt. -, .. Wife = homunculus,
„menschje".

5ordjer.

bottetts = eerlijk, net.
fornittt = honi(n)gachtig, honi(n)gzoet.
Cooltig, nt. --(e)4 = honi(n)g; einem 0. um4
Maul (ob. urn ben Bart) fcbmieren = iem.
honi(n)g om den mond smeren.
k•o'n-igapfet, ttt. = paradijsappel.
fio'nigartig = honi(n)gachtig, honi(n)gzoet,
zoetsappig.
*o'nig Oar, tn.; :bereitung, tn.; :biene, iv.=
honi(n)gll beer; -bereiding; -bij.
o'-ttigbirtte, tn. = honi(n)g- of suikerpeer.
Ob o'ttigbittte, tn. = honi(n)gbloem, melianthe.
o'nfobrot, f. = peperkoek.
o'ttigfarbe, iv. = honi(n)gkleur.
ho'nigfarben, :gelb = honi(n)gkleurig, -geel.
ho'nigfreffettb = honi(n)getend.
*o'nigitee, m. = honi(n)gklaver.
o'niefurbett, nt.=honi(n)g-, ontbijt-, peperkoek.
o'n-itmtonat, in. = wittebroodsweken.
oittigutunb, tn. = lieve woorden, zoete taal.
! olticipftafter, f. = honi(n)gpap, -zalf.
*oltigilfaft, In. ; 'frb eibe, in.; = feint, m. =
honi(n)gllsap (-zeem); -raat; -zeem.
bo'nigfiit = honi(n)gzoet, lief, zoet.
twittigil tau, m.; :trauf, tn.; :tuabe, tn.;
:11mffer, f.; :8erte, tn. = honi(n)glidauw;
-drank; -raat; -drank; -eel.
toonnenr', f. --, -4 = honneur; bie t■ onneur4
maten = de honneurs waarnemen.
*tutoring', m. -en, -en = intervenant.
*onorar', f. -(e).?,, -e = honorarium.
*onoratio'ren, $1. = notabelen, voornamen.
fontorie'ren, fcbtn (b.) = honoreeren, betalen;
(eine kliPpe) omzeilen, omvaren; eine Zratte
b. = een traite alle eer bewijzen.
ijotto'rig = eerlijk, rechtschape n; mild, vrijgevig.
*on'tieb, tn. -4, -4 = honved, (Hongaarsche)
vrijwilliger.
bow of 0000! = hop!
toolrfeit, tn. -4, - = hop; ba fit ,t). unb
Mali nerloren = dat is allemaal vergeefsche
moeite of boter aan de galg; an ibm ift ,t).
unb Mali Verloren = 't is met hem den
Moriaan gewasschen (of geschuurd).
*olYtenilbau, m. ; :Mute, tv.; :bane, tv.;
:tab, f. = hop 11 bouw ; -bloesem ; -eest ; -akker.
*olrfenftange, tn. = hopstang, -stok; boonestaak (Lang mensch).
trapriter, tn. -4, - = hopbouwer.
bop 4044'! = hop hop!
*o01)egartett : 0 gebt ettn. (t). = 't gaat wat
plotseling.
boWia! = hopla!
*144, m. -0, -e = sprong. Oott'fa! = hopsa!
op'fen, ft tn. (b.) = springen, hopsen, luchtsprongen maken.
*olrfer, nt. -4, - = hopser, spring- of
huppeldans.
o'ra, hi. -, .ioren = hors, morgendienst.
ar'aPtiarat, nt. = hoortoestel.
ora'tier, m. = Horatier.
ora31, nt. = Horatius.
ora'3iftt = van Horatius.
bars tiar = hoorbaar; fit b. ntacben = zich
doen hooren.
*Or'itrielt, tn. - = hoorbaarheid.
lior'tten, fttn. (b.) = hooren, luisteren (an
ber Zit; an ber eanb); torte meinen Borten
ob. auf mane forte = luister naar mijn
woorden.
*or'djer, m. -4, - = luisteraar, luistervink,
spion.
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or '1111)0en, $1. = ooren.
or 'nag, f. = hoorbuis.
or 'fMtuefter, tv.=luister-, hoorzuster (-non).
orr4luittiet, m. = luisterhoekje.
or'be, tv. —, —n = horde, nomadetroep,
zwerversbende, [schaapskooi].
jor'benlueife = bij horden.
*o ren, $1. = Horen, tijdgodinnen; horen,
bidstonden (in atiiftern).
I. 4ii'rett,fcbtv. (b.) -= hooren, vernemen; t.
Cafe auf mid, auf meine R33orte= boor, luister
naar mij, naar mijn woorden of let op mijn
woorden; ba4 Ititt fhb b. = dat laat zich
hooren, dat is to begrijpen of dat vind ik
goed; ber ,fiunb fort auf ben stamen leo =
de hond luistert naar den naam van Leo; ein
toIIe3 b. = een college volgen, loopen.
II. *Wren, f. —& = ('t) hooren, gehoor; .t..
unb Sebett berging mir = hooren en zien verging mij.
*o'rettfagett, 1. = hooren zeggen; born 0. =
van hooren zeggen.
*tier, tn. --&, — = hoorder, toehoorder;
student.
bij'rig = (aan-, onder)hoorig, eigen, dienstbaar.
*Wrigreit, tn. — = (aan-, onder)hoorigheid enz.
*oriont' (ob. *Wri3ont), m. —(e)&, —e =
horizon, gezichteinder; ba4 gebt Her meinen
0. = dat gaat boven mijn begrip.
hori3onte = horizontaal, waterpas.
*ori3ontale, tn. —, —n = horizontale lijn.
*ori3ontailliicite, tv.= horizontaal vlak.
*ortt, f. —(e)&, ,i3rtter = hoorn of horen
(eine& Zierd, '5nftrument m, aucb bet Cutoff);
hoorn, hoek of punt (bee Wrtar&, be& 9:flonbe&);
bergspits, naald; halve-maantje ((efithl);
einem ba4 Sell, ben Stria um bie iirner
tnerfen = iem. onvoorziens overweldigen,
weerloos maken; ben Gtier bei ben tiiirnern
tlacren, faffen = den stier bij de horens vatten;
etto. auf feine eignen ,corner nebmen = iets
voor z'n rekening nemen; ficb bie corner ab.
ftor3en, ablaufen = uitrazen; ba& t,. blafen =
den hoorn blazen; in& ,f). ftoten = op den
hoorn blazen; fie btafen in ein 0. = ze zijn
't eens.
orn'arbeit, tn. = hoornarbeid, hoornwerk.
Oorn'artig = hoornachtig.
*ortt berger: e& gebt au& tnie ba& 0. Scbieten =
't loopt op niets uit.
ortt'bliifer, nt. = hoornblazer.
orn'biettbe, m. — = hoornblende.
! iirtfiten, 1.-4, — = horentje; halvemaantje
(Oebetcf).
*orn'breCier (ob. :brefier), m. = hoorndraaier.
I. bijetten, ittin. (b.) = hoornen, van horens
voorzien.
II. fikiettett Siegfrieb = hoornen Siegfried.
*iir'nerfIttng, m. = hoorngeschal, -klank.
ljor'nern = hoornen.
ijr'nerfMart, m. = hoorngeschal, -klank.
ont'fiirmig = hoornvormig, in den vorm
van een hoorn.
*orttliaut, tv. = hoornvlies; hoornachtige
huid, eelt.
orrebilutig = eeltig.
o orIticift = hoornachtig.
bor'nig = met horens, gehoornd.
*or'ni4, tn. —, —fe; tweniffe u. *orttiffe,
iv. —, —n = horzel, horentje; ook: paardevlieg.
*orttiffettfcbtoarnter, m. = horzelvlinder.
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*orniff, m. —en, — en = hoornist, hoornblazer.
ornlanttn, m. = hoornen kam.
orn'ituft, tn. = hoornspleet, hoefkloof.
itorn'itiiftin = met gespleten hoeven.
ortt'ntaffe, tn. = hoornachtige massa.
ortfntufir, tn. = hoornmuziek, kopermuziek.
°m l:id*, tn. = stommeling.
orn'platte, tv. = hoornen plaat.
oriffpitle, hi. = punt van een hoorn; boornen punt.
iorn.'ftrautt, tn. = kornoelje.
*ortffutiftatta, W. = hoornachtige zelfstandigheid.
or'nung, m. —(e)&= Sprokkelmaand, Februari.
orn'tileb, f. = hoornvee; os, ezel, stommerik.
oortftveri, f. — hoornwerk (im eftung&bau).
ornfrote, f. —(e)&, —e = horoskoop; ba& ,t..
fteffen = het horoskoop trekken.
4orrenb' = verschrikkelijk, verbazend, ontzaglijk.
or'ribo, 1. — -4 = horrid° ! (een jachtroep).
iir'robr, f. = hoorbuis, spreekhoorn.
Viir'faat, m. = gehoorzaal, auditorium.
itar'fant = gehoorig.
*orft, tn. —(e)&, —e = boschstreek, bosschage ;
nest (eine& Raubboget4).
itor'ftett, 1c1)11). (b.) = nestelen, wonen.
tiiirltutumbeit, tn. — = hoorstomheid.
fort, nt. —(e).&, —e = schat, toevlucht, vertrouwen, heil, steun, beschermer.
orten'fia, to. = Hortensia, Hortense.
orten'ile, tn. —, —tt = hortensia.
ortituttite, 113. - = horticultuur, tuinbouw(kunde).
*iir tueite, tn. — = bereik van de stem, gehoor.
ar'tverf3etig, 1. = gehoororgaan.
ii4Aen, f. —&, — = broakje.
o'fe, tri. —, —It = broek; (water-, wind)hoos;
fie bat bie ,ofett an = zij heeft de broek aan;
ba& sera lit ibm in bie Oofen gefatien = het
hart, de moed is hem in de schoenen gezonken; ,t.. Mie jade = lood om oud ijzer.
lo'fettbattb, f. = nestelband; Kouseband
(orde); Ritter bent ,t.. = ridder van den K.
w relthantillurben, In., :titter, m. = orde,
ridder van den Kouseband.
, ,o fett beitt, f. = broekspijp.
*Wfenbunb, m. = band van een broek.
*o'fettlIfticier, m.; :ilappe, tn.; :Ittopf, tn.;
:10, tn. = broek 11 lapper ; -klep; -knoop ; -klep.
bo'fento4 = broekloos, sans-culotte.
olettutatf, nt. = broekeman.
o'fettfcbiltl, nt. = split, gulp van een broek.
olettlifciptalle, to.; :toff, tn.; :to*, iv. =
broekilgesp; -stof; -zak (ba g ,t)era Piet ibm in
bie -tafcben = zijn moed zonk hem in de
schoenen).
*o'fentriiger, nt. = draagband, bretel.
)( fentroutpeter, tn. = broekeman.
4,,o'fettieug, 1. = broekestof.
*ofiattlta, f. — —& = hosanna.
*ofOltai', 1. —(e)&, —e u. —tater = hospitaal,
ziekehuis, gasthuis, armehuis.
*ofpital'ar3t, in. = hospitaaldokter.
,ofVitat'branb, in. = koudvuur.
*ofOitanr, m. —en, —en = hospitant, toehoorder.
#ofpitie'rett, fcir. (b.) = hospiteeren, als toehoorder of Bast bezoeken.
*0013', f. —d, —e = hospitium, herberg,
thuis, kloosterherberg.
*ofOobar', m. —(e0 u. —en, —e(n) = hospodar
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(vroeger titel v. d. vorsten v. Moldavia en
Wallachije).
o'ftie (spr.: hostie), ti,. -, -ii = hostie,
avondmaalsbrood, hoogwaardige, ouwel.
. Itieunefiifb 1. = hostievaas, ciborie.
oltiettbdu&eitt, f. = sakramentshuisje.
o' ftienteUcr, m. = hostieschoteltje, pateen.
_11ote1', f. --, -.- = hotel.
twte1'tieft4er ;
titeiter' (spr.: hooteljee), tn.
--&, -0 = hotelhouder, hOtelier.
4ott: = hot! rechts!
kiotlentotte, tn. -n, -n = Hottentot.
4atentottiftfi = Hottentotsch.
40ito! = hot! hop! b., ti., MOW = hop, hop,
paardje!
ott'ri (spr.: hoe..), tn. -, - = houri, schoone
vrouw in Mob. paradijs.
H. P. = horse power, paardekracht.
knit. = errn.
WO 4u4! = hu! hu!
WO WO! = hu ! hu ! (links! of halt!).
knit', tn. -(e), tube = ('t) heffen, tillen.
u'be, tv. -, -n = (groote) hoeve.
ii'flet, m. = (kleine) heuvel, heuveltje.
Willett = aan dezen kant, bier;
unb brit ben = aan dezen en aan genen kant, bier en
ginds; b. idle brilbett = overal.
ittieri tu f , in. = Hubertus.
01 iib i tter, nt. --&, - = groote boer, bezitter
van een hoeve.
4iititc1) = aardig, lief, mooi; hupsch ; eine Waif*
Weicbicbte= een mooie geschiedenis, een mooi
ding; fei 1. artig = wees heel zoet; badtuerbe
icb b. bleiben laffen = dat zal ik wel laten.
u'iliett, tn. --&, - = Donauzalm.
ucle, W. -, -n = pak, last (op den rug);
draagkorf.
k/uci fciturb, zie (octelforb.
intefeu, fcbtu. (ti.) = gebukt of geliurkt zitten.
buclepacf = op den rug.
,u'bet, tn. --&, -(n) = lap, vod, lomp, lor;
ploert.
*ubelei', Yu. -, -en = knoeierij, knoeiwerk,
slordig werk, broddelwerk; plagerij.
fili'bettt, fcbtu. (1.) = knoeien, broddelen;
plagen, kwellen.
Vluteler, tn. -&, - = knoeier, broddelaar;
plager.
ublonbal (spr.: hOdsn..), tv.= Hudsonsbaai.
uf, tn. -(e), -e = hoef.
ufficfMtag, in. = hoefbeslag.
u'fe, tn. -, -It = kleine hoeve; een zekere
akkermaat (van 15 tot 60 morgen).
45ufelfett, 1. = hoefijzer; einetn $ferbe .. auf,
teen = een paard beslaan.
)ttf'cifettforut, tu. = hoefijzervorm.
bureifenfOrmin = hoefijzervormig.
Votreifettnafe, tn. = hoefijzerneus (een vleermuii).
Uollen, fcbtu. (f. U. b.) = teruggaan; terugdringen.]
ufi tatticf), nt. = (klein) hoefblad.
urnagel, m. = hoefspijker, hoefnagel.
iiftter, tn. --.?,, - = bezitter van een klein
stuk land, boar.
Vourfdilan, m. = hoefbeslag; slag met de hoof;
't stappen v. een paard, hoefslag; paardespoor.
urftlitnieb, tn. = hoefsmid.
iift'llaber, ta. ; :beitt, f.= heup Ilader ; -been.
iirte, tu. -, -n = heup.
iirtentabut =lendelam, ontwricht aan de heup.
tift'Orn, zie ,Oft4orn.
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Virtenberrettfuttg, to. = ontwrichting v. d.
heup.
Viftentue4, 1. = heuplijden.
fl'aef, tn. -4, - = heuvel, hoogte, aardhoop.
Wo(e)ticOt, :in = heuvelachtig, heuvelig.
*Ugettate, m, -n, -it = Hugenoot.
Ounenotlifd) = Hugenootsch.
4u4! 4u! = hoe! hoe!, hu, hu!
tibit, 1. -(e), it)iiOner = hoen, kip, hen; er
eraeibit aft feitte ,t)itbner unb fine = hij vertelt al zijn bijzonderheden, zijn heele hebben
en houwen.
k)ii4tti dlett, 1. --&, - = hoentje, kippetje;
lair batten nosyein ,t). miteinanber au rupfen
(ob. au pfliiden) = wij hebben nog een appeltje
met elkaar to schillen.
iiiiiytterartig = hoenderachtig.
VitYtterattne, f. = eksteroog, likdoorn.
V■ iiIrneraunettoVerateur, in. = pedicure.
fifruerbei3e, tn. = patrijzejacht.
*iiirttertiratett, tn. = gebraden kip.
*iitytteril °Me, iv.; :Om, in.; :bleb, in.;
:ei, 1. = kippellsoep, -borst; -dief; -ei.
iiirtterfang, tn. = patrijzejacht.
WitriterlIfrau, iv.; :gefrblecOt, I.; :4aubet,
m.; :Maud, 1. = hoender- of kippellverkoopster; -geslacht; -handel; -hok.
fityttert)of, m. = hoenderhof.
iitytterftuttb, tn. = staande hond, patrijshond.
iihlteriarb, m. = hoenderkorf, -mand.
iitrneriager, f. = leger van patrijzen.
iiirtterlifetter, iv.; zutarft, nt.; zPaitete,
In. = kippe II ladder ; -markt ; -pastel.
iiiriterruf, tn. = roep van de patrijs.
iiirnerfriyot, M. U. I. = patrijzehagel.
iitynerftaii, in. = hoender-, kippehok.
iiirtterftange, to. = hoenderrek,-stok, -roost.
iitynerlIfteige (:ftlege),m., :fuppe, to. =
kippe II ladder ; -coop.
VAitruerauctit, M. = hoenderteelt.
tjUi! = hei! hu! vlug! als de wind! in einem
.. = in een wip.
k)ulb, In. - = genade, gunst, welwillendheid.
stbuib'niittitt, tn. = Gratie.
tiltti bineu, ittt-p. (b.) = (einem atir ften) huldigen, den eed van trouw afleggen ; (einem) hulde
bewijzen; einer Vinficbt b.= voor een mooning
uitkomen, een mooning omhelzen, toegedaan
zijn; (her R33abrbeit) hulde doen, recht doen;
(einer 43artei) aanhangen.
oiti'binu-itg, tu. -, -en = (in)buldiging;
hulde; .). barbringett = hulde brengen, bewijzen.
tit'binuttOcib, m. = eed van trouw, inhuldigingseed.
tatti binutt011feierticWit, W.; : tan, m. =
inhu ldi gin gs II plechtigheid ; -dag.
tatt'bin, to. - , - nen = Gratie, bevallige vrouw.
Imtb'reiti), :bon =_- genadig, goedertieren.
fil'fe ac., zie ,f)itfe, w.
tiff, tn. u. f., -(e), -e(n) = blokschip.
MU, tn.-, -n = hulsel, omhulsel; bedekking, kleeding; band, blinddoek, masker; bie
fterbti*,ts. = 't stoffelijk omhulsel; zie aim e.
[Allen, fcbm. (4.) = omhullen, hullen, wikkelen; itit 4. = zich hullen, zich bedekken.
ViWboru, m. = hulst.
VIM, ni. -, -n = peul, dop, schil; vel,
huid; hubs, kardoes, koker; ook: hulst.
iitjeu, fcbtu. (1.) = doppen, uit de peul halen.
iliiljettartin = peulachtig.
Virfeufrudgt, tr. = peulvrucht.
bitilltijt = peulachtig.
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met een peul of dop.
=-- hulst.
nt.
ttift,
buntatti = humaan, menschelijk, menschlievend.
V)uutattio'ra, 431. humaniora, de oud-klassieke taal en litteratuur.
Ouutattifie'reu, fcbto. (b.) = humanizeeren,
beschaven.
*uutattift', nt. —en, —en = humanist, iem.
die de humaniora beoefent.
butuattiltifcf)=humanistisch, klassiek; humaan.
tjuntanitiir' = humanitair, menschlievend.
trutuanithr, to. — = humaniteit, menschlievendheid, goedaardigheid.
= humbug,
k)uut'flug (spr.: hombog k),
grootspraak, larie.
—n = hommel; eine inftbe
V)um'mel,
= een uitgelaten, dartel meisje; er bat
grof3e Oumtueln im kopfe = hij heeft groote
plannen; Oummeln im Oeflif3 baben = geen
rust in 't lijf, geen zit in 't gat hebben,
bunt'utett, fcbm. (b.) = gonzen, brommen.
— (n) = kreeft, zeekreeft.
*unt'uter, m.
kreeftesalade.
ttitt'uterfalat, m.
luim, humeur, stemming;
Outuor', m. — (e)
humor.
humoreske, humo—n
C•untore0,10,
ristische vertelling.
Ittitorlitt, In. —en, —en = humorist.
buntoriltifit = humoristisch, luimig.
Immo& = humeus, rijk aan humus.
Outtelnitt, fcbto. (b.) = hompelen, hinken,
kreupel loopen.
Csuut'Pefrocf, nt. = strompelrok.
— = knoeterd
Wiintirfer tn.
— = groot glas, bokaal,
V)uut'pen, m.
bierpot.
— = teelaarde, humus.
—e, = hond; mijnkarretje;
MO, m.
hondsch mensch; fliegenber
= vliegende h.;
bamit loth man feinen born ()fen = dat
beduidt niets, is waardeloos, haalt niets uit;
box hie tunbe gebn = te gronde, naar de
aan lager
haaien gaan; auf ben O.
wal komen; berannt lnie ein fcbediger ob. buns
ter = bekend als de bonte hond; er ift
auf bent Ounbe = hij is op de flesch; ben
2etten beif3en Me ,unbe = de laatsten komen
er 't slechtst af; bad ift unterm Ounb = dat
is beneden alle kritiek; zie ook lj e ts e n, be=
graben, bli3be.
$.11iinb'tben, f. —4, — = hondje.
= hondewerk.
itit'bearbeft,
uu'beart, tn. = hondesoort; hondemanier.
fiutt'beartin = hondachtig.
:brot, f.;
f.;
toun'bellauOteffuttg,
:fuhrtroerf, 1.; :ftatt4, f. (oh. : Witte, W.) =
hondelltentoonstelling, -brood; -vel; -kar; -hok.
= hondevoer;
Vouttibefrafb nt., :freffett,
ellendige kost.
uttibenefb, f. = nietige som of prijs, spotprijs.
Oun'bejuttne, m. hondejongen, -knecht;
deugmet, schelm, schurk.
= hondekoude, verschrikkeOun'befiifte,
lijke koude.
Vlun'beferf, nt. = schelm, schavuit, hond van
een kerel.
*utt'befebett, T. = hondeleven.
hondekot, -hok; kot, gat,
4.un'befock f.
nest, krot.
= hondepenning.
Voun'bemarfe,
un'beutiibe = zoo moe als een hond.
Vust'bePettfify, tn. =-- hondezweep.

*ungerleiber.

I. butt'bert = honderd ; I;. gegen an& toetten =
honderd tegen een wedden.
II. *utt'bert, T. —(04, —e = honderd, honderdtal; .unberte bon Efftenfcben = honderden menschen; su Ounberten = bij honderden.
fiun'bertarutin = honderdarmig.
toutfberter, m. --, — = honderdtal.
butt'berterfet = honderderlei.
buttibertfar4, :fiiltig = honderdvoudig.
fmnibertlIfiiffig; :grabig ; -iiiftrig; :fiiPtig =
honderd II voetig; -gradig; -jarig; -koppig.
fittit'bertutal = honderdmaal, -werf, -keer.
butt'bertutafig = honderdmaal herhaald.
V•unibertOfiinber, in. —4, — =honderdponder.
font`bertPfiittbig = van honderd pond.
Outtibertfte (her, bie, bc0) = honderdste; bom
.unbertften ink Zaufenbfte fommen = van den
hak op den tak springers, alles door elkaar
halen; ba& Weft bet 0. nidjt = dat weet er
niet een van de honderd.
*utti bertftef, f. — g , — = honderdste (deel).
fittu'bertftet0 = ten honderdste.
fmn'berttagin = van 100 dagen, honderddaagsch.
bun'berttaufenb = honderdduizend.
buni bertteifig = honderddeelig.
Outt'berttorig = met 100 poorten, honderdpoortig.
1un'bertunbeft0 = honderd (en) een.
fiutt'bertineife = bij honderd(tall)en, met (of
bij) de honderd.
un'befrfieu, M. = vrees, angst voor honden.
utt'befperre, in. = verbod om de honden
los te laten loopen.
VnItt'bellftaff, m.; Jteuer, W.; :wagers, m.=
hondellhok ; -belasting ; -kar.
t•utt'belltuarter, tn.; :Wetter, 1.; :aehtert, f. =-hondelloppasser; -weer; -penning.
t)iin'bitt, to. —, —nett = teef.
4iiteb.ifit = hondachtig, hondsch; vuil, gemeen ; kruiperig.
unb&affe, m. = hondaap.
kl•untWfott, m. —(e$, .. fiitter = hondsvot,
schoelje.
tiunb4fiitterei', W. —, —en = hondsvotterij,
schelmerij.
1 unbOliittife4 = schelmachtig, laag, gemeen.
ftunb4'gettteitt = ingemeen, inlaag.
unb&lytar, f. = hondehaar.
unb4f ropf, m. = hondekop.
unb&feber, f. = hondeleer.
uttlWfobett, m. = harde, grove scheldwoorden.
VountWittauf, f. = hondemuil, -snoet.
ftuttb'utiibe = zoo moe als een hond.
ottnb •S'rofe, lo. = hondsroos, wilde roos.
t•unb'ilftertt, m.; :tage, V..; :Mum m.;
:tout, to.; :aafitt, nt., :attune, ni.= hondsil ster
(Sirius); -dagen; -wortel; -dolheid; gras; -tong.
toiette, m. —n, —n = Hun, reus.
*fignettgeftaft, tn. = Hunne-, reuzegestalte.
*. ienettgrab, f. = Hunnegraf, -bed.
iiii'nenfiaft = reusachtig.
V•un'ner, m. -- = honger, trek, lust, verlangen; 0. ift bet bete Shit = honger is de
beste kok of saus; 0. tebrt geigen = honger leert
dansen; bet 0. Tcbeint ibm sum aeniter binau& =
de honger ziet hem de oogen uit.
a7outti gerilgef)aft, f.; :geftaft, to. = honger11traktement (-loon); -figuur.
un'gerflarfe, in. = groote hark om de liggen gebleven aren bijeen te rapen.
toutt'geriliabr, if., :fur, W.; :tether, m. =

1
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hongeriljaar (jaar van hongersnood); -kuur;
-lijder.
fiun'gern, fctv. (b.) = honger hebben, honger
lijden; ficb Zobe b. = van honger sterven;
mid} bungert = ik heb honger; fit bung(e)re --=
ik lijd honger.
bun'nerOfote, iv.: an ben ,tatngerpfoten fan:
gen = honger, gebrek, armoede lijden.
= armoedige wel, put.
utt'nerquelle,
= hongersnood.
ulfgernot,
butfriertob, m. = hongerdood.
bun'nerturti, f.: am t■ungertute nagen =
gebrek, honger lijden.
= hongertoren.
bun'aerturnt,
butt'oerttAgnO, m. = hongertyphus.
buttcfrin = hongerig; b. rein = honger hebben; einem bungrigen Mogen ift jAtecbt pre,
bigen = praatjes vullen den buik niet.
butt'nen, 1131. = Hunnen.
fiun'nifet) = Hunsch.
Intit'3ert, fcbm. (4.) = uitschelden; plagen,
tergen, mishandelen.
—, —n = signaalhoorn (voor auto's
bij v.), brandhoorn.
—e = sprong.
bupf, lit.
biitefen, ittn. (b.) = huppelen, springen; ge,
nit* tale gerprungen = lood om oud ijzer.
— = huppelaar, springer,
biips fer, tn.
sprinkhaan.
zie u p e.
—n = schaapskooi; horde,
toliebe,
vlechtwerk van twijgen.
— = OMbiir'benfittag, m., sbiir'bung,
[heining.
—n = hoer.
Vou're,
bu'ri, zie ,ouri.
—e
=
loshoofd,
windbuil.
burlebuftb,
bfir'nett Siegfrieb, zie tjiirnen II.
Huronmeer.
buroltenfee, m.
buro snifrn = Huronsch, Huronisch.
bur'ra! = hoera ! hoezee!
bur're! = vlug! gauw! voort!
—e = orkaan.
burrifait', m.
#ttetig = vlug, snel, gauw.
— = vlugheid, snelheid.
ur'ttafrit,
ufar', nt. —en, —en = huzaar.
bufa'renntiif#g= op huzaremanier, huzaren
bttfairentItnittfe, :offiater, nt.; :rent:
utent, 1. = huzarell muts (kolbak); -officier;
-regiment.
bufa'rentafite, to. = sabeltasch der huzaren.
voortl vlug! plots!
butyl)!
toulefje, in. —, —n = regen-, sneeuwvlaag;
oorveeg.
Ou'fiten, fci-v. (b.) = glippen, vlug voortsluipen, wippen.
fyitila! = hopsa! vooruit! heisa!
of fit', m. —en, —en = Hussiet.
= Hussieteoorlog.
bufft'tettfrieg,
ictin. (b.) = kuchen.
=
= hoest; idj babe ben
1. Voulten m.
ik ben verkouden.
II. bulten, fcbtv. (b.) = hoesten; id) burte bir
ik flint je wat, ik heb maling aan je.
ettn.
anfalt, m. :fieber, = hoestllaanval;
-koorts.
I. but, in. —(eA Mite = hoed; suikerbrood;
ben but bor einem abnebmen, (ab)3ieben =
den hoed voor iem. afnemen; biete Rabfe
enter einen bringen = velen onder een
hoed vangen, tot dezelfde meening brengen.
— = hoede; weiderecht; auf feiner
II. but,
rein = op zijn hoede zijn, zich in acht
nemen.

*Ora,

urbaitb, f. = lint om of aan den hoed.
ufbiirfte, tv. = hoedborstel.
irs en, f. —4, — = hoedje.
Et
bieteit, fcbin. (b.) = hoeden, passen op; weiden; bad aSimmer, ba4 Jett 4. = de kamer,
het bed houden; IA 4. = zich hoeden, zich
wachten, oppassen; ficb bor etin. b. = zich
voor iets in acht nemen, zich voor iets wachten.
it'ter, m. ---, — = hoeder, wachter, oppasser.
ut'fabrif, In. = hoedefabriek,
uffeber, to. = pluim, veer op een hoed.
. WIN, m. = vilt.
urtortit, in. = hoedebol, hoedvorm.
butlutter, f. = voering, kap van een hoed.
butifutteral, 1. = hoededoos, -etui, -zak.
4ut'aefr4iift, f., :fiattbet, m. = hoedewinkel.
but'frempe, in. = opgeslagen rand van
den hoed.
buts to = onbehoed; zonder hoed.
bufmaiter, m. -4, — = hoedemaker.
Vout'mact)erei, tn. —, —en = hoedefabriek.
but'mac4ertit, tn. —, —nen = hoede-, modemaakster, modiste.
ut'4i14, m. = hoedzwam.
tiffitar4tet, hi. = hoededoos.
tiffrije, biitsft4e, tn. —, —en = (norbb.)
voetebankje, schabel, tabouret, kinderslede;
(hair.) schommel.
buffebteife, in. = lintje of strikje aan den
hoed (van een bepaalde kleur, Oranje bijv.).
utlAttalte, to. = hoedgesp.
utjcintur, in. = koord, lint van een hoed;
bMO
geljt mir Her Me ,t,. = dat gaat mij te
ver, dat is me te bont.
burfpanne, in. = haak, gesp van een hoed.
itt'iliinber, m. = hoedstander, kapstok.
blittAeit, f. —d, — = hutje.
biitle, in. —, —n = hut, keet, loods, krot;
smederij, fabriek, gieterij, smelterij.
fiftettaftie, in. = mijnaandeel.
ilftenatut, 1. = bestuur v. d. metaalgieterij.
,iit'tenbau, m. = 't bouwen van hutten,
loodsen; (werkzaamheden in de) metaalgieterij.
biirtenbeattiter, m. = ambtenaar in een
gieterij.
iit'tenbeltioimer, m. = hutbewoner.
iitlenfunbe, in. ------- metallurgie, wetenschap
v. d. metaalsmelterij.
bilftenlIteute, $1., :ttteifter, m. = arbeiders
in een metaalsmelterij, inspecteur, opzichter
in een m.
biitlentnerf, 1. = smederij, fabriek, metaalgieterij, smelterij.
blittentuefen, 1. = alles wat op de ertsbewerking en metaalsmelterij betrekking heeft.
iitt'ner, m. --, — = kleine Boer.
uftreffe, M. = hoedgalon.
tiftrobbcf, W. = hoedkwast.
tilting, M. —, —en = weiderecht; weide.
but'3et, in. —, —n = (gewest.) gedroogde
appel- of peerschijf; oud, uitgedroogd persoon.
but'3eineficiit, f. = oud-mannetjesgezicht.
btjacin'tbe, zie ,na3intb e.
btta'ben, 43t.= hyaden, regengesternte; Hyaden, beak- of vijvernimfen.
• alit', en. —(e), —e = hyaliet, glassteen.
• flitigralAte', to. — = hyalografie, kunst
an in glas etsen te drukken.
ttii'ne, tv. —, --n = hyena.
ba3intir, tn. —(e), —e = hyacinth, een
edelgesteente.
Vymin'the, ix). —, —n = hyacinth (plant).
‘.0,trber, C•iybra, In. — = hydra, slang.
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”brattr, m. – en, – en = hydrant, brandkraan.
tOrat', f. –(eA –e = hydraat.
tOraletti, 1n. – = hydraulika, leer van de
waterdrukking.
blibrau'lifits = hydrauliseh.
toObrint', m. –en, –en = Hydrioot (bewoner
van 't eil. Hydra).
totitirobtitta' ntif, in. – = hydrodynamika,
leer van de waterkracht.
tolibrogen' , 1. –(0 = hydrogenium, waterstof.
tot)brogralAie', tn. – = hydrografie, beschrijving v. d. wateren op aarde.
btibronralgyifcb = hydrografisch.
totOronte'ter, 1. u. tn. = hydrometer, areometer, waterbalans.
totibro4at4' , m. –en, –en = hydropaath,
watergeneeskundige.
V•tibroPattiie i , iv. – = hydropathie, watergeneeskunde.
ht)broPalfilfrO = by dropathisch.
t■ObrolAobie i , in. – = hydrophobie, watervrees.
)tibroftalif, tn. – = hydrostatika, leer v. h.
evenwicht van water
iMbroftalifcii = hyd rostatisch.
,tjbrote4j'nif, tn. = hydrotechnika, waterbouwkunde.
ktitibrotiorapie', ID. = hydrotherapie, watergeneeskunde.
kl- t-igiell)a, in. = Hygieia, godin v. d. gezondheld.
*1-mie'ne, in. – = hygiene, gezondheidsleer.
tifinieltife4 = hygienisch.
s)t-mromeler, f. u. m. = hygrometer.
tamroffaV, 1. –(e), –e = hygroskoop,
luchtvochtigheidswijzer.
4tiarofftvpifcf) = hygroskopisch, vochtaantrekkend.
Voirmen, in. -- = Hymen, god v. h.huwelijk;
huwelijk; bruiloftslied.
totpn'ue, in. –, – n; totint'nu, in. –, .. nen
= hymne, lofzang.
t•tVeribel, in. –, –n = hyperbool, overdrijving; kegelsnede.
bilPerbo s tifrO = hyperbolisch.
t•OPerbore'er, m. –,?", – = Hyperboreer,
fabelachtig yolk in 't uiterste Noorden.
VotiPei rion, m. = Hyperion, zonnegod.

=
I, f. = I; bad Ziipfefcben auf betn
het puntje op de i.
5! = he! kijk! goed! ach neen! i ivo! = ach
wat!
= itn VIuftrage: in opdracht, op last,
volgens order.
Ia. = Varna.
ia! iatj! = ia (bet balken van den ezel).
feWv. (f).) = iaen, balken.
ia'ljen u.
Z5'ant'benbirliter, m. = jambedichter.
tant'bifcti = jambisch.
.. ben = jambus, jambe
–).
m.
zberien, 1. = Iberia (Spanje en Portugal).
Iberisch.
ibe'rife0

clitOtiolAag(e).

k4giertrophie',

– = hypertrophie, ver-

grooting, overvoeding.

VAOtto'e,

= hypnoze, magnetische slaap.
– = hypnotika, leer v. den

totAntolif,
magnetischen slaap.
IMPnolifri) = hypnotisch.
= hypnotizeeren.
htiOnotifie'ren, fcbin.
totiOnotWactO, m. – = hypnotisme.
– = hypochonder,
–
t-Vortion'ber,
iem. die aan zwaarmoedigheid lijdt.
–n = hypochondrie,
tn.
ziekelijke zwaarmoedigheid.
hypochondrisch,
zwaarfAVorban'brifef) =
moedig.
totipoitonbrift, m. –en, –en = hypochonder.
– = hypokrizie, huichelarij.
t-ipoirifie',
nt. –en, –en = hypokriet, huichelaar.
–n = hypotenuza.
)1),Ootenu're,
kA-Aciatijer, tn. –, –en = hypotheek; eine .fj.
auf ein (tictu aufnefmen = een hypotheek op
fiiidten = een hypoeen huis nemen; eine
theek aflossen.
–(e)a.,–e= hypotheekhouder.
tItipotijefar',
IMpot1jeta'rifc0 = hypothecair.
*tiliotbeirenantt, = kantoor voor de bewaring van de hypotheken, hypotheekkantoor.
*,tipottie'renlIbani, in.; =brief, m.; =buck 1.
= hypotheek II bank -brief (pandbrief); -boek.
titO
- otbelenfrei = vrij van hypotheek.
kqipottielettniaublaer, m. = schuldeischer
op vast pand.
titiotbe'reninftruncent, 1. = hypotheekakte.
t)Opotbelettorbnung, 111., f. = hypotheekrecht.
*tiputbelenfeljuib, tn. = hypothecaire schuld.
&ot-ipotbele, –n = hypotheze, onderstelling.
fitiPtitije' tife0 = hypothetisch, ondersteld, bij
wijze van onderstelling.
– = hypsometrie, hoogtetotWontetrie,
meting.
= hysterie, zenuwziekte.
totffterie', tn. –,
= hysterisch, zenuwziek.
= hysteront•tyfteron=43ro t teron, 1.
proteron, omkeering (een rhetorische figuur,
waarbij twee begrippen in omgekeerde volgorde genoemd worden).

–fe = ibis, nijlreiger.
= ik; bad 'job, –(b), –(4) = het Ik; mein
Zfcf) = mijn eigen ik, mijn zelf; mein anbre,
mijn ander ik.
(6ineita) Zi'cb
– = ikheid.
Zvi-YOU,
– ikzucht, zelfzucht, egoisme.
acfrfuMt,
= ich–e u.
Zicinteu'mon, m. u. 1.
neumon, speurwezel, speurrat.
ichthyol, vischolie.
cf#0410, 1. –(e0
54)tfitiotoff, m. –en, –en = ichthyoloog,
vischkundige.
– = ichthyologie.
'clithi)ologie',
Zei)tiAoPtia'n(e), in. –gen, –gen = ichthyophaag, vischeter.

5'0W, tn.
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ZNAtOtiofau'ruL m. –, ..Tien u. .. re = II. 50r = Uw.
, Ichthyozaurus, vischhagedis (een voorwereld- I. ityrerfctO = harer-, hunnerzijds, van haar
lijk dier).

M. (idem) = idem, 'tzelfde.

1.5beat', f. —(e) g , —e = ideaal, model, voorbeeld.
II. ibear = ideaal.
ibealifie'ren, fcbtr. (b.) = idealizeeren.
Zibentifie'rung, tr. — = idealizeering.
ZbeatWmu4, m. — = idealisme.
abentiff, m. —en, —en = idealist.
'bean:WM) = idealistisch.
Z5beatitetf, W. — = idealiteit, hoogste volkomenheid.
Zs'bee', tr. —, —n = idee, abstract begrip,
oerbegrip; denkbeeld, inval; nicbt bie bfaffe
•j. = in de verste verte niet; eine fig j. =
een idee-fixe.
'been' = ideaal, gedacht.
ibeettarnt = arm aan ideeen.
abe'enaffoxiation, tr. = ideeeassociatie.
Zkbe'enfillfe, tv. = overvloed van ideeen.
Zi'br'ettgaitg, m. = loop der ideeen.
Z$be'entnelt, Iv. = ideeewereld.
Z'beit, 14M. = iden (oud-rom.: 13de of 15de dag
van de maand).
ibentiNte'ren, fcbtr. (I).) = identificeeren, gelijk stellen, de persoonlijkheid vaststellen.
iben'tifcb = identisch, gelijk.
abentititt i, tn. — = identiteit, algeheele gelijkheid.
5beotog', m. —en, —en = ideoloog, beoefenaar van de wetenschap, die de gronden van
alle kennis leert; droomer, dweper.
beotogie', W. — = ideologie.
,sbionf f. —(e) g , —e = idioom, taaleigen.
tbiumattifcl) = idiomatizch.
ZO-toftuttrafie, tr. —, —n = idiosynkrazie,
sterke persoonlijke neiging of afkeer.
Zbiot', m. —en, —en==idioot.
Zbiolettanftatt, W.— idiotegesticht.
abloltion, f. —, .. fen u. ..fa = idiotikon,
woordeboek van het taaleigen.
ibloitifth = idiotisch, idioot; eigenaardig.
a'bir4WnittC m. —, ..men = idiotisme, taaleigen.
I. b. Z. = in biefem Zs'abre.
bol', 1. —(e)l, —e = idool, afgod.
5bo(to)lattle', 1t3. — = afgodedienst; vergodicg.
Z5b1)11', 1. —(e) g, —e; rZbt)i'le, Ir. —, —n =
idylle.
ibtjtlifit = idyllisch.
i. e. (id est) = dat is.
Z'get, in. — I, — = egel ; (frrtiimlid) fur e g e I)
bloedzuiger.
Vivian-la = als een stekelvarken, stekelig.
Wileltifit, m. = zeeegel.
ZiD gettmut, tr. = huid van den egel.
ZN'tlet4fopf, =Nitwit, m. = egelskop, duiker
(een plant).
Zicitta'tiu4, Zigna3', m. = Ignatius.
5nnorant', In. --en, — en = ignorant, weetniet.
5anoraitti'ner, m. —1, — = ignorantijn
(monnikeorde).
,ZNartoratt3', tr. — = ignorantie, onwetendheid.
tguorte'ren, fcb tr. (b.) = ignoreeren, negeeren ;
niet weten, met opzet onopgemerkt laten.
it)nt, iIjn = hem.
I. ifftten = hun, ze.
II. rcainten = U.
I. itir = gij, gijlieden, U, jullie ; haar, aan haar;
haar, hun.

a

of hun kant.
II. ZO'rerfeitO = Uwerzijds, van Uw kant.
I. ityre4gtei'clien = haars-, hunsgelijke.
II. airret‘alei'Men = uwsgelijke.
I. ityrettyrttien, :ttlegen = hunnent-, harentwege, om hunnent-, harentwil(le), om hun,
om haar.
II. 5tyretbattiett, :tuegen = Uwentwege, om
Uwentwil(le), om U.
I. thgrine (bet, bie, ba g) = (de, het) hare, hunne.
II. Zslyriae (her, bie, ba g) = (de, het) Uwe.
,atrro t3naben = Uwe (Hare, Zijne) Genade;
Wye.) 9,Jtaieftat = Hare, Zijne Majesteit.
itir'3en, fcbm. (b.) -.=._-_ met „;51yr" aanspreken.
Via. ry e.= jtjre eneffenen : Hunne excellenties.
ZZ. TM. = Z5'bre Olaiertiiten: hunne Majesteiten.
I. 5. = im Z5'abre.
fa'rifely4 Veer = Icarische zee.
Z.5"fottogra4ty, in. —en, —en = ikonograaf,
beeldebeschrijver.
Ztonottaff, m. —en, —en = ikonoklast, beeldestormer.
Z5Totne'ber, f. —I, — = twintigvlak.
Z:51'tuC m. —, — = slag, stoat; toon, nadruk.
WV. of 1,, V.. = ho 2icbten: binnenwerks.
Nen, fcbtv• (ti.) = afschaven (bij kammakers).
Wier, m. — g , — = schaafijzer (v.d. kammakers).
tia'be, alia4, W. —, „ben = Ilias.
:'lion, Zsliuitt, 1. = Ilium, Troje.
Illegal u. Menai' = illegaal, onwettig.
5ttegatitat', lt. —, —en = illegaliteit, onwettigheid.
itleattint u. -Meetly' = illegitiem, onecht,
onrechtmatig.
5ftegitintitiit', W. — = illegetimiteit.
illiberal u. Illiberal' = illiberaal, onedel,
kleinhartig.
iltintitterr = onbegrensd.
it'll:4)M u. iitotjnt' = illoyaal, deloyaal, ontrouw.
ZsItuminats, in. —en, —en = illuminaat, lid
v. d. orde van verlichten.
jttumination', tr. —, —en = illuminatie.
illumitt-te'reit, fditu. (b.) = illumineeren; (emit
(emdibe) bont kleuren; iffuminiert fein = aangeschoten zijn.
Zittuflon', to. —, —en = illuzie.
ittufo'rICM = illusoir, bedrieglijk.
Zi lluftration, to. —, —en = illustratie.
ittuftrie'ren, fcbin. (1) .) = illustreeren.
alltrrien, f. = Illyrie.
ZIltrrier, m. -- g , — = Illyrier.
-111Wrifif) = 111yrisch.
I. Wife, to. —, –n = elft.
II. reatle, h. — = Ilse (rivier).
III. ZNIle, tn. = Elza, Elsje, Betje.
arti4, m. —fa, —fe = bunzing.
51't1411falie, ro . ; :felt, f.= bunzingilknip; -vel.
Ins = in hem.
int antitar' (spr.: ..zji..) = imaginair.
imbecil' = imbecil, zwakzinnig
Zin'bit, m. ..iffe, .. fife = ontbijt, wat to
eten.
imitation', r. —, — en = imitatie, nabootsing.
imine'ren, 'fcbtr. (b.) = imiteeren.
— = iemker, imker, ijmker,
Zstfter, m. —b,
bijehouder.
tinntafulati = onbevlekt.
iiintatrifutation', tn. —, —en = immatriculatie, inschrijving.

a

a
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immatrifulie'ren, fcbtn. (b.) = immatriculeeren, inschrijven.
—n = bij, honi(n)gbij, [bijem'me, tv.
zwerm], ijm, imme.
ver:gefudj, f.
Znintebiat'einaabe,
zoek onmiddellijk aan den vorst.
immenW = immens, onmetelijk.
intmenfuras bet = onmeetbaar.
int'uter = altijd, immer, steeds, voortdurend,
aanhoudend, telkens; auf ob. fiir
= voor
metjr = steeds meer, al meer en
altijd;
meer, hoe langer hoe meer; e,4 tuirb 1. better =
het wordt al lichter en lichter;
er audj
tut = wat hij ook doet; fat fie nur
toten = laat ze maar (gerust) tieren.
int'nterbar, itn'tnerfort= steeds, voortdurend.
I. im'mergriin = altijd groen.
II. Zsnti nterariitt, T. = maagdepaln2.
intliterOin u. intnteriiitt' = altijd, in ieder
geval; nu goed, mijnentwege; toch; fie miigen
1. facbert = laat ze maar lachen.
[im'inermeOr = altijd, steeds, voortdurend,
in alle geval].
Zn'merfcbiitt, f. = strooblcem.
inentertviiigenb = gedurig, voortdurend, aanhoudend, onafgebroken, aldoor.
imIncrAu u. intnterAu' = altijd, steeds, aldoor; vooruit! verder! toch maar.
imminent' = aanstaand, dreigend.
Zintmobiliarbermiiaett, f. = bezit aan onroerend goed.
= onroerende goederen.
3ntmobiliett,
= tmmoraliteit, onzedeantntoralitiit', tv.
lijkheid.
= immortelle, stroo—,
5ntmortelle,
bloem.
tumult' = vrij (van belasting, ziekte enz.),
onaantastbaar, immuun.
imittunitie'rett, fcbtn. (b.) = immuun maken.
5mmunitiit', --, —en = immuniteit, onaantastbaarheid, vrijdom.
m'Perntib u. 5m4eratib', nt. —(e)4 —e =
= gebiedend, imperatief.
imperatief;
titPera'tor, m. —4, .. to'ren = imperator,
opperbevelhebber, keizer.
am'Perfeit(unt), 1. = imperfekt, onvoltooid
N erle den tijd.
imperiaal (een
I. 5111Periar, m. —(e)4, —e
Russ. gouden munt v. 5 of 3 roebels).
lI. tNittOertat' t— = groot-nonpareil, de
grootste drukletter; imperiaal.
III. ,5ntOertat', f. —(e)4 = grootste formaat
papier, imperiaal.
—n = imperiale (van een
Zmperiale, tn.
rijtuig).
ZonPeriatirtnu, m. — = imperialisme, wereldheerschappij, neiging daartoe.
attPerialife, tn. —en, —en = imperialist.
ZimPerfottaste, f. —4, . . lien = impersonale,
onpersoonlijk werkwoord.
impertinent' = impertinent, onbeschaamd,
vlegelachtig.
5m4ettittett3', tn. —, —en = impertinentie.
ZutPranitalt, In. = vaccine-inrichting.
ZittOrar3t, m. = geneesheer met de vaccinatie belast.
intirfen, fitiv. (b.) = enten, oculeeren; inenten,
vaccineeren.
IttP'fer, m. —4, = enter, oculateur; vaccinateur.
vaccinewet.
f.
tjutOrtittg, m. — (e)4, —e = kind dat gevaccineerd wordt, gevaccineerde; entrijs, ent.

in.

= lijst van gevaccineerde per5nt4rtifte,
sonen.
ent, entrijs.
7mOrreW,
ZimPtfcryin, m. = vaccinebewije, -briefje.
enting, oculatie,
mIrfung, to. —, — en
inenting, vaccine.
Z5Mpr3toatta, nt. = vaccinedwang, -plicht.
im4ti3le'rett, fcbtn. (Ii.) = impliceeren, mee
insluiten of intrekken.
intPliWite = meegerekend, stilzwijgend ingesloten.
5nt0foratir, m. —en, —en = hij die gerechtelijke hulp inroept.
Zimpforat', m. —en, —en = verdediger.
imponle'ren, fcbin. (b.) einem = iem. imponeeren, indruk maken op iem.
jetport', m. —(e)4, —e(n) import, invoer.
ittportatiotts , tn. —, —en = importatie, invoer(ing).
, —n = geImporteerd artikel
Zi'mPor'te,
(vooral sigaar).
Z5mporteur', m. —4, —e = importeur.
3ntport'1mithet, tn. = invoerhandel.
importie'ren, fc'ru. (b.) = importeeren.
importartikelen.
Z5mporetuarett, 43f.
impoiant' = impozant, indrukwekkend.
"Znitioff, m. —e4, —en = belasting op waren;
impost, kamper, kop van een pilaar.
impotent' = impotent, machteloos.
5ntOotett3', tn. — = impotentie.
impres.. Tien u.
Zs'ntprefa'rio, m.
sario, (theater)ondernemer.
antPreffioniff, m. —en, —en = impressionist (schilder, die den indruk weergeeft, lien
het aanschouwde voorwerp op hem maakt).
5irtlirintaitur, 1. = imprimatur, vergunning voor den druk van een boek e. d.; ook:
kan afgedrukt worden, „afdrukken" (op drukproeven).
=
Zmpromptui (spr.: eprOptu), f.
impromptu, iets voor de vuist, snedig gezegde.
— en = improvizatie,
Zsnprobifation s, tn.
gedicht of rede voor de vuist.
Zntprobifalor, m. — .. to'ren = impro' izator.
(b.) = improvizeeren,
improbifie'ren,
voor de vuist spreken of dichten.
Z0-110,', m. —e4, —e = impulsie, aandrift.
imPutfib' = impulzief, levendig, naar indrukken handelend.
Zimputation', to. —, —en = imputatiP, beschuldiging.
imputie'ren, fcbtn. (b.) = imputeeren, ten
laste leggen.
ituftante fettt = in stoat zijn.
in, q r a p. mit Dat. and Akk. : in : im Bimmer
fein, bin unb bergebn = in de kamer zijn, op
en neer loopen; in furer Beit, im fursen =
in korten tijd, binnen kort; im 92u = in een
oogwenk; im stamen be g Siinigd = in (den)
naam des konings; in biefer Ricbtung = in
deze richting; fat kreire berumgebn = in een
kring rondloopen; in Utredjt = in Utrecht;
in gutem inberneljmen = in goede verstandhouding; in Oilte beitegen = in der minne
schikken; Mercbafte) in Uein macben = in
wijn doen; — in bie gaffe gebn = in de val
loopen; in4 aebnte jaljr gebn = in zijn tiende
jaar gaan; in4 Webiert = in 't vierkant; bat
dat steekt hem in
iticbt ibnt in bie Wugen
in stukken hakken;
't oog: in Stiicfe bauen
fein £eben in bie Scbanp fcblagen = in de
waagschaal stellen; aan ficb in Sein
trinfen = zich aan wijn to buiten gaan; bij :
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fm boratt4 = bij voorbaat ; fm 9Thftreict) = bij
afslag; fm 9Iufftreicb = bij opbod; binnen:
fn fur3em = binnen kort; met: in ber Kbficbt = met 't doel; in ber 9Trbeit begriffen =
met 't werk bezig; naar: in bie cbitte,
bfe air*, in bie Vrobe, ink konaert, fit&
Zbeater A = naar school, naar de kerk,
de repetitie, 't concert, den schouwburg gaan ;
fn bfe Schivei3 reiren = naar Zwitserland
reizen; onder: ettv. in QBorte faffen = iets
onder woorden brengeu; op: fin erften Stocf.
(therf) tbobnen = op de eerste verdieping
wonen; im nonaert rein = op 't concert zijn;
fm 91tter bon = op den leeftijd van; fm Zle,
griff ftebn = op 't punt staan; fm huge baben
= op 't oog hebben; in ben fetter 8itgen
fiegen = op sterven liggen; — in bie afttcbt
fcbtagen = op de vlueht drijven, slaan; in
ben Zorbergrunb, t.intergrunb fterten, treten =
op den voor-, achtergrond plaatsen, treden;
in einen (ob. ettv.) bertiebt op iem. (of iets)
verliefd; te: in Iltrecbt = te Utrecht; voor:
in Oefcbliften reiren = voor zaken reizen;
einer tvicbtigen 9.Ingetegenbeit berreift rein =
voor een gewichtige zaak op reis zijn ; zonder
voorz.: bad tt.au4 bat 20 B'uf3 in ber Oreite=
is 20 voet breed; fidj in eine Sacbe teiten =
iets onder elkaar verdeelen; rid) in4 93/ittet
tegen = tusschenbeide komen; in grfilltung
gejn = vervuld worden; in ben Zag binein,
teben = onbezorgd voortleven; ift mfr in
ben Zob 3utviber = daar heb ik een doodelijken hekel aan.
= inactief, non-actief.
Znaftibitat', — = inactiviteit, non-activiteit.
Unan'griffnalme, — = ter-hand-naming,
begin.
5:5"nan'f4rucipta1nte, tv. — = in-beslag-neming,
requisitie.
:Witt, tv. = inaugu5naugurallrebe,
ratiell-,
inwijdingslirede; -geschrift.
—, — en = inauguratie.
5ttauguration',
inangurie'ren, fcbtv. (b.) = inaugureeren.
5n'begriff, m. = inbegrip, geheel; totaal,
som, summum; furer
= kort begrip.
in'beariffen = inbegrepen.
— = in-overweging5nbetradft'ttaiinte,
neming.
5nbetriebjetfung, tv. — = ('t) in-exploitatiebrengen.
tt'bruttft, tv. — = vuur, brandende ijver,
geestdrift.
in'briinftig = vurig, ijverig, geestdriftig, met
vuur, met brandenden ijver.
3 e ft.
nceff, zie
ba = inchoatief,
nitoati'bunt, f.
beginwerkwoord.
incl. = inftuffbe, zie dit woord.
5ttbecenA', zie ,3'nbel,en 3.
Inbeffina'bef = indeclinabel, onbuigbaar.
in'befifat = indelicaat, onkiesch, weinig teergevoelig.
ittbettv = daar, wijl, doordat; terwijl, toen; terwijl, intusschen, in dien tusschentijd, zoolang.
inbentnifte'ren, fcbtv. (b.) = indemnizeeren,
schadeloos stellen.
— = indemniteit, schadeZinbentnitiit',
loosstelling.
= indemniteitsakte.
5ttbentnitiitnliff,
5nbe4enbent', m. —en, —en = independent,
onaf hankelijke.
— = Indier.
Zn'ber, m.
inberfen = ondertusschen, terwijl,

a
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intusschen, in dien tusschentijd; evenwel,
nochtans, toch.
Z'n'beg, m. — (eA —e u. Z5nbi30 = index,
register, lijst, inhoud(sopgave); auf bem j.
ftebn = op den index staan, verboden zijn.
Inbeaent' = indecent, onbetamelijk.
—, —en = onbetamelijkheid.
4tbeaena',
— = Indiaan.
Zinbia'ner, m.
inbia'nffcf) = Indiaansch.
5-ttibiett, f. = India.
5n'bienfa4rer, m. = Indievaarder.
Zs'n'bfer, zie j nb er.
insbifferent' = indifferent, onverschillig.
ZnbifferenticlInu4, m. — = indifferentisme,
on‘erschilligheid.
,tait'llifferett3, to. — = indifferentie.
—(e)&, —e = burgerrecht,
Zsnbinenat',
recht van inboorling.
,tattbineftiott', iv. —, —en = indigestie, storing
in de spijsvertering.
Znbignation', tv. —, —en = indignatie, verontwaardiging.
fcbtv. (b.) = indigneeren, verontwaardigen.
= indigo.
Zot'bin(o), m.
Zin'big(o)Ilbfau, 1.; :farbe, to.; :WA, 1.;
:Offatt3e, to.; :Winnow', tv. = indigoilblauw,
-kleur; -hoot; -plant; -plantage.
attbifation', iv. —, —en = indikatie, aanwij zing.
ZnItifattb u. anbifatib s, m. –(e)&, –e =
indicatief, aantoonende wijs.
..to'ren = indikator.
m.
in'bireft = indirekt, middellijk.
Indisch; ber Z5I nbficbe Clean.
litWiret = indiscreet, onbescheiden.
anbinyetion', iv. —, —en = indiscretie.
fcbtv. (b.) = individualizeeren, afzonderlijk beschouwen of behandelen.
Zotbibibuailtar, tv. —, —en = individualiteit.
inbibibUCIE = individueel, persoonlijk, eigenaardig.
bum = individu,
Znbibi'buunt,
enkeling, elk wezen op zich zelf.
3nbt'3(tunt), f. ..3eg u.
tuttO, –gen =
indicium, teeken, aanwijzing.
inborenroOd'ifit ; :gernta'nifit= Indo- II Europeesch; -Germaansch.
inboient' = indolent, gevoelloos.
ZinbolenA', iv. —, —en = indolentie.
Zinboffantent', jnboffement', —(eA —e =
endossement, overdracht van een wissel, overdrachtsmerk.
5nboffaitt', .. fent', m. — en, — en = endossant, overdrager.
jnboifat', in. — en, —en = endossaat, geendosseerde, overnemer.
ittboffie'ren, lc!) tv. (h.) = endosseeren.
51thoffie'rung, iv. —, —en = endosseering.1:
in dn'bio = in dubio, in geval van twijte1.1
5nbuftion',
—, —en = inductie, gevolgtrekking; opwekking van electriciteit.
Z-ttbufttott4'a1,parat, in. = induktietoestel.
anbuttiotWftront, m. = inductiestroom, nevenstroom.
inbuftityinductief, uit bijzondere gevallen
tot een gevolgti ekking leidend.
..to'ren = inductor.!
Zinburtor, m.
Inbufgent' = toegevend.
5itbufgett3', tv. — = indulgentie, toegevendheid; kwijtschelding.

Zsnbutt.
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Zotbuff, in. —(eA —e = indult, uitstel van
betaling, respijt; vrijbri et
in du'plo = in duplo.
nbuftrie', —n = industrie, nijvereid.
= nijverheidstenZnbuftrie'au4ftelluna,
toonstelling.
= industrieeel.
Z5tibuftrie'4iaPiere, $1. = industrieeele waarden.
anbuftrie'ritter, m. = chevalier d'industrie,
avonturier.
ZOtbuftrie'3tueig, m. = tak van industrie.
incinan'ber = in elkander, ineen.
infa(i)llibel, onfeilbaar.
jut ani'bet
— = onfeilbaarheid.
,ZOtf
infant' = infaam, eerloos.
—n = infamie, eerloosheid.
ta.
ZOO
Ztfant', m. —en, —en = infant.
—n = infanterie.
Zolfanterie', iv.
nfanterift', in. —en, —en = infanterist.
—, — en = infectie, besmetting.
flfettion',
ut.
—n, zie
inferioriteit, minder—
Znferioritiits ,
waardigheid, minderheid.
inferna't(iftb) = infernaal, helsch.
—, —en = infiltratie, inZ5'nfiltration',
dringen van vloeistoffen.
ZOtfinitefintarerOnung, = infinitezimaalrekening, berekening met oneindig kleine
grootheden.
m. —(eA —e =
u.
infinitief, onbepaalde wigs.
fcbto.
(b.)
=
infecteeren,
besmetinfiaie'rett,
ten, aansteken.
—, —en = inflammatie,
Z'nffammation s,
ontsteking.
intiantutato'rifc# = inflammatorisch, ontsteking veroorzakend, ontstekings
—, —en = inflectie, inflexie,
Znfiegion',
afwijking van de lichtstralen.
— = influenza, griep.
Zinfluen'ga,
fcbtn. (Ii.) = influenceeren, inwerken, invloed oefenen.
inforge, 43riip. mit (den. = tengevolge.
infolgeberfen = dientengevolge, dien(s)volgens, daardoor, bijgevolg.
—, —en = informatie.
Z5nforntati on',
..to'ren = informator,
[attfornialor, m.
(huis)onderwijzer].
infortnie'rett, Rim). (b.) = informeeren, inlichten; gut informiert fen = goed ingelicht zijn.
Z5n'fut, —n = inful, bisschopsmuts,
mijter.
infulle'ren, fcbto. (b.) = infuleeren, met de
inful bekleeden.
jnfufion', tn. —, —en = infuzie, in- of opgieting, bevochtiging.
ZOtfutionWtierdien, 1., Znfufti'riunt, 1.
Tien = infuziediertje.
m. —(e)&, —e =
Zotnenteue (spr.:
ingenieur.
= ingenieurswetenschap,
Zinacnieurlunft,
genie.
5ngeniettr' 11100)4, fi. ; :offi3ier, m. = geniellkorps; -officier.
litgentiW = ingenieus, vindingrijk, schrander.
dienstbodepersoneel.
an'aefinbe, 1.
/nal. = litqfel'eben = insgelijks, eveneens, ook.
biereMen; attarebien31,
angre'bien,
—, —len = ingredient, bestanddeel.
Zfit'grintut, m. = stills, ingehouden woede,
wrevel, wrok.
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itt'grintutig = hevig woedend, innijdig, door
woede verteerd.
= gember.
ZOtoluer, m.
= gemberwortel.
Zinn'tuertnurael,
Zn'4atier, — - rechthebbende, bezitter (ber Olocbt); eigenaar, houder (eine&
(llaftbofe&, Oefcbaft6); drager (einer nebetiffe);
bekleeder (drier Stelfung); houder, toonder
(eine eecbfet0.
f. = toonderpapier.
ZOt4ali er0
in4aftle'rett, fc0tu. (lj.) = gevangen zetten,
inkerkeren.
ZOO citation', tn. —, —en = inhalatie, Mademing.
= inhaleertoestel.
ZOtbatatiotWapParat,
intiatie'ren, fcbto. (b.) - inhaleeren.
jn'tjatt, m. —(e)& = inhoud, ruimte, volume,
oppervlak.
= ledig, waardeloos, onbein'tjaftteer,
duidend.
volger.1 den inhoud.
in'tjattlitt
= rijk aan inhoud, vol
in'Oattreicf),
beteekenis, belangrijk, stevig.
= inhoudsopgave, korte
Zsw it'OalOangabe,
inhoud.
inhoud(sopgave),
ZOts fl a It4berAeirtyttW,
bladwijzer, register.
intjarents = inhaerent, aanklevend, innig
verbonden.
ni) iir in. — = inhaerentie.
in4Cirie'ren, fcbi-v. (ti.) = inhaereeren, aankleven.
fcbiti. (b.) = inhibeeren, verbieden,
beletten.
ittlittntan = inhumaan, onvriendelijk, hard.
zinitiale, —n = initiaal, beginletter.
^nitiati'be, to. — = initiatief, 't beginnen
uit eigen beweging, 't te berde brengen, 't
vermogen om iets uit eigen aandrift te beergreifen = het initiatief nemen.
ginnen ; bte
5itiettions , —, —en = injectie, inspuiting.
initate'rett, fo4tu. (b.) = injiceeren, inspuiten.
jnju'rie, tn. —, —n = beleediging.
= aanklacht wegens beZotiu'rietatage,
leediging.
incarnaat,
hoogrood.
iniarnat' =
incarnatie, vleesch—
Zottarttation',
wording.
niarfo, 1. .. incasso,
inning van gereed geld, incasseering; gereed
geld.
ntarfogefr4iift, = incasso-zaak.
—, — en = inebriate, overittlinatioif,
helling van de magneetnaald; neiging.
inifinie'ren, fcbto. (f.) = inclineeren, neigen,
overhellen.
infitifi'be = inkluzief, met insluiting van.
intoginito = incognito; bad betixtbren.
in'fobiirent = incohaerent, onsamenhangend.
= incohaerentie, gebrek
an'tol)iirett3, tu.
aan samenhang.
infontutertfuraliet = incommensurabel, underling onmeetbaar.
infoinutobie'ren, fcbM. (b.) = incommodeeren,
lastig vallen.
—, —en, zie ein$
5ttfolumunalifation,
gemeinbung.
oinp etent = incompetent, onbevoegd.
— = incompetentie.
n'ioutp etcnA,
inlonfenuent = inconsequent.
—, —en = inconsequentie.
5nlonfequeit3,
ionbeitietta, tv. —, —en = inconvenient,
hinderpaal, ongemak, bezwaar.

3nfor4oration.
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3itforOoratiolf, kv. -, -en = incorporatie,

inlijving.
inforOorte'ren, fcbtn. (b.) = incorporeeren,
inlijven.
In'forreft = incorrect, onjuist, niet zooals
't behoort.
InfrInttnte'rett, fcbtn. (b.) = incrmineeren,
beschuldigen.
5nfruTtattotf, tn. -, -en = incrustatie,
steen- of kalkbekleeding; overtrekking met
goud- of zilverblaadjes.
infrnftle'ren, fcbtu. (b.) = incrusteeren.
5nrubation4'geit, tn. = incubatietijd(perk).
5ttfutOats, tn. -en, -en = inculpaat, beschuldigde.
5nfunallet, tn. -, -n = incunabel, eerstelingdruk, wiegedruk.
infurallef = incurabel, ongeneeslijk.
'n'terge, tn. = inlage, bijlage, ingesloten stuk.
,sn'tattb, 1. -(e)4 = binnenland.
„Z5nit'liittber, m. -4, - = inlander, inboorling.
tn'tiinbitd) = inlandsch, inheemsch.
5ttlaut, tn. -(e)4, -e = inlaut, klank in een
woord.
Zittlett, T. -(e)4, -e u. -4 = overtrek, tijk.
in'ttenenb = inliggend, ingesloten.
innitt i tett, $retP. mit (den. = te midden.
in'ne = in; mitten f. = midden in.
tit'netiebatten, ft. (b.) = in of bij zich houden.
In'nehaben, unr. (b.) = hebben, bezitten, in
bezit hebben, onder den knie hebben, kennen;
bezet houden, beslaan.
in'ttebalten, ft. (b.) = (einen Zemin) zich
houden aan; (eitt Zietragen) volhouden, volgen;
(bet ether 9trbeit) ophouden, rusten.
Itenen = binnen ; ben, nadj i.-= van, naar binnen.
Zin'nentvett, tn. = binnenwereld.
hiller = binnenst, inwendig, innerlijk; bie
innern Zeile = de inwendige deelen; innere
Stabt = binnenstad; lnnerfte tiberbeugung =
innigste overtuiging; tm fnnerften .erien =
in 't diepst, in den grond van 't hart; innerer
Rert = innerlijke, reeele waarde.
jn'nere, f. -n = (het) binnenste, inwendige,
hart, hartje, midden, diepste; Binnenlandsche
taken,
in'iterbatil = binnen, aan den binnenkant,
van binnen; at& $riip. mit then. = binnen.
ttftterfirb = innerlijk, inwendig.
in'netoerbett, unr. (1.) = gewaar worden, vernemen, merken, beseffen.
Ini nettiobnen, icbtu. (b.) = zich bevinden in,
eigen zijn (aan).
Itt'itig = innig, hartelijk, teeder.
Zin i nigleit, tn. - = innigheid, hartelijkheid.
tnItigtitb = innig(lijk), hartelijk.
5ttnocen'tin4, Zinnoceni', 5nno3en3', in.=
Innocentius.
Zs. n'nung, tn. -, - en = vereeniging, arbeiders-, vakvereeniging, gilde, broederschap.
Zn'ttung6brief, nt. = gildekeur.
5tt'nung4mitetieb, 1. = lid van een vakvereeniging.
Ini offenfiti = onschadelijk.
Ittoluite'rett, ictiv.(b.)=inoculeeren,(in)enten.
In'o0Oortun = inopportuun, ongelegen, ondoelmatig.
in Veto = in petto.
5nquirent', m. -en, -en = rechter van instructie.
inquirte'rett, fcbtv. (Ii.) = inquireeren, onderzoeken, verhooren, ondervragen.
5nquiftl, In. -en, -en = beklaagde.
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5noutfitton', In. -, -en = inquizitie, kettergerecht.
5tiquifittor, m. -4, .. to'ren = rechter van
instructie, inquiziteur, ketterrechter.
Innutfito'rifeb = inquizitorisch, scherp onderzoekend.
1114 = in ba4.
5ttlaffe, m. -n, -n = ingezetene, inwoner;
inzittende (in een wagers bijv.).
an'faffenfrbaft, iv. = burgerschap.
itObefott'bere = in 't bijzonder, vooral, inzonderheid.
infeettle'ren,. zie inip n ter e n.
50" Mlitt, zie 12 n f cbt i tt.
tilrbrift, to. = inschrift, opschrift.
ZN'n'fdoiftenlifenner, in.; .funbe, tn.; :fatnin:
tuna, tn. = kenner, wetenschap, verzameling
van opschriften.
Znfeft', f. -(e)4, -en = insekt.
5'nfeflettilbefMreibuna, m.; =freffer, m.;
:fen n er, tn. = insekte 11 beschrijving ; -eter ;
-kenner.
Zittref i tenilfunbe (ob. :febre), tn.; :Outlier, f.;
:fantuttung, tn. = insekte 11 kunde ; -poeder;
-verzameling.
avefei, M. -, -n = eiland.
Zit'felbeltiobiter, tn. = eilandbewoner.
5 nifelgruP0e, W. = eilandegroep.
Zot'felineer, f. = eilandezee, archipel.
Zsn'felperron, ni. = vluchtstoep.
injetreirb = rijk aan eilanden.
Zitleiftaat, in. = eilandestaat.
4iffelftabt, iv. = eilandestad.
ZnIelt, f. -(e)&, zie lin f cb ti tt.
anletweit, iv. = eilandewereld (Polynezie).
5nferat', 1. -(e)4, -e = advertentie; artikel,
stuk (in een courant), inseraat.
Zinferalentell, m. = advertentiegedeelte.
inferie'ren, fcbiv. (I,.) = inzenden, adverteeren, opnemen.
ZotTertioni, W. -, -en = insertie, inzending,
opneming, plaatsing.
5nfertton4'gebiibren (ob. .foften), 431. =
kosten van plaatsing, advertentiekosten.
ittgebeint' = in 't geheim, heimelijk.
inOgentein'=in of over 't algemeen, gemeenlijk.
itt4gefautt' = gezamenlijk, alles te zamen genomen, alien, allemaal.
5Iffirbgebeit, f. = inkeer.
5nIteget, f. = zegel.
5ttfig'nten, 431. = insignien, (eere)teekenen,
rijkskleinodien.
5nTinuation', iv. -, -en = insinuatie, sluwe
onderstelling of toespeling, indringing, geheime mededeeling, gerechtelijke inlevering.
infinute'ren, fc4m. (u.) = insinueeren.
ZsnifriOtton', W. -, -en = inscriptie, inp chrij ving, opschrift.
tit4fiittrtige = in toekomst, voortaan.
Infofern' = in- of voorzoover(re).
5nfoiation', to. -, -en = insolatie, zonnebad,
bestraling door de zon.
insolent' = insolent, aanmatigend.
itfolett3', to. -, -en = insolentie.
tnfolte'ren, ittiv. (b.) = insoleeren, aan de
zon blootstellen.
Infothent' = insolvent, onvermogend om te
betalen.
ttfolbeit3', tr. - = insolventie.
tnfon'berbeit = inzonderheid, in 't bijzonder,
vooral.
infignetti = in- of voorzoover(re).
5nfoefteue, m. -4, -e = inspecteur.

5
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5ttfinftion', to. -, -en = inspectie, surveillance.
= inspectiereis.
ZnfOeftiotO'reife,
.. to'ren = inspecteur,
ZnrOeflor, In.
opzichter.
-, -en = inspiratie, inZotiViration',
ademing, ingeving, bezieling.
infOirle'ren, 1cbtv. (b.) = inspireeren.
5tti4,iatent', m. -en, -en = inspecteur,
opzichter.
inf4'I3te'rett, fcf)iv. (b.) = inspecteeren, onderzoeken, nazien.
5ttftaffatIon', tv. -, -en = installatie, inzetting in een ambt.
initaftle'ren, 1cbtv. (b.) = installeeren.
Znftattb'haftung, tv. = instandhouding.
= dringend, ernstig, instantelijk,
nadrukkelijk; inftiinbigft = zeer dringend.
ittftattblet!ett, febio. (ti.) = in staat stellen.
5ttftanbletfung, to. - = in-staat-sterling,
herstel.
-, -en = instantie; in eriter,
nftatt3',
in teeter
instantie.

= in eersten aanleg, in hoogste

5nftatt'3enaana, m. = loop (van een proces)
door de verschillende instanties.
inftan'Aenntaflig = volgens dienstreglement.
ttftall'ieittueg, m. = hierarchische weg.
,cnftan'onittg, m. = loop v. een rechtzaak.
Inftatt3'ntiiffig volgens dienstreglement.
5nsfter, tn. u. f. -4, - = (norbb.) omloop,
ingewand.
nft'hattO, 1. = boerewoning (vgl.k1 n ft m a n n).
nftInft', m. -(e)4, -e = instinct.
inftinftlnii4Ig = instinctief, instinctmatig.
5nftituf, f. -(e0, -e = instituut, inrichting,
instelling, gesticht, (kost)school.
5urtitutioni, iv. -, -en = institutie, inrichting, instelling.
= hoofd van een
anftitutWborfteber,
instituut.
3ttrt'utann, m. = vast daglooner (op een

iandgoed in Noord- en Noordoost-Duitscht.),
kleine boer, landman.
inftrate'ren, fitly. (b.) = instrueeren, onderrichten.
-, -en = instructie, onder5ttftruftione,
richt, voorschrift, consigne (ether eacbe).
Inftruftib' = instructief, leerzaam, leerrijk.
to'ren = instructeur,
5nftrator,
on derwij zer.
-(eA -e = instrument,
5nftruntent',
werktuig, gereedschap, oorkonde.
5nftrutnententuflf, iv. = instrumentale
muziek.
-, -en = instru5nftruinentation',
mentatie.
5nftrumen'teitilfabrif, iv.; :matter, tn. =
instrumento qfabriek ; -maker.
inftruntentie'ren, fcbrv. (b.) = instrumenteeren, in partituur brengen; oorkonde van
iets oprnaken.
nfuborbination', iv. -,-en=insubordinatie.
nrula'ner, in. -4, - = eilandbewoner.
Infultte'ren, icbiv. (b.) = insulteeren, beleedigen.
5nfuraent', in. -en, -en = insurgent, oproerling, oproermaker.
infurale'ren, icbrv. (b.) = insurgeeren, tot
oproer aanzetten.
5nfurreftions, Iv. -, - en = insurrectie,
opstand.

Zotternationale.

Infottie'ren, fMtv. (b.) = in scene brengen,
insceneeren.
intaft' = intact, onbeschadigd.
r. -(e)4, -e = integraal.
,;intearat'reripung, iv. = integraalrekening.
tntegrie'ren, 1cbtv. (b.) = integreeren, aanvullen; i n t e g r e're n b= integreerend, tot
het geheel noodzakelijk.

alttearitiit', iv. - = integriteit, gaafheid.
ac ntelleft', m. -(e)&, -e = intellect, verstand.
Inteireftuelr, intelleftual' = intellectueel,
verstandelij k.
Inteltioent' = intelligent, verstandig.
5ntentgen3', iv. -, -en = intelligentie, verstand, inzicht, mededeeling.
5Ittefilgem'bfatt, f. = advertentieblad, blad
met kleine mededeelingen.
5nteffigenOureau, :font(); 1. = informatiebureau, ook: bureau voor plaatsing e. d.
5ntenbant', m. -en, -en = intendant, hoofd-

opzichter.
Zintenban'tenfterfe, In. = betrekking van
intendant, intendance.
-, -en
Zntenbantur' (ob. aintenbana9
= intendance.
iv. - = intensiteit, spanning,
innerlijke kracht.
intertfib' = intensief, krachtig, versterkend.
4ntention', to. - -en = intentie, bedoeling.
anterbift', -e = interdict, verbod,
kerkelijke ban; mit Zf. befegen = onder interdict leggen.
intereffant' = interessant, belangwekkend.
7,'s'Ittereffe, 1. -n = belang, belangstelling, voordeel; groi3e4 Zs'. an ether acile
Oben = groot belang bij iets hebben; j.
an ether Sacbe nebmen = belang in iets
stellen.
= belangesfeer.
5-ntereffenfOhare,
antereffent', m. -en, -en = genteresseerde.
fcbtv.
(b.)
= interesseeren, beintereffie'ren,
lang inboezemen; ba& intereffiert micb gar
nicbt = dat last mij koud; fief) far eta,. ob.
= belang in iets of iem. stellen,
einen
zich voor iets of iem. interesseeren.
Intereffiert' = geinteresseerd, betrokken;
baatzuchtig, interessant.
= interieur,
5nterieur', 1. -4, -e u.
inwendige.
= interim, tusschentijd.
n'terittc, T. -4,
fen = voorloopige
anterintiltifunt,
toestand.
interintiltift# = interimistisch, interimair,
voorloopig, tusschentijds(ch), provizioneel.
= voorloopig vonnis,
c itsterint4befthelb,
= voorloopige kwiZin'terinOquittung,
tantie.
5n'terinOregierung, iv. = tusschenregeering.
'"n'terinOuniform, n). = klein tenue.
aterfeition', to. -, -en = interjectie, tusschenwerpeel.

:iiberfetptitil,
5ntertinectellinetipbe,
= interlineaire methode; vertaling.
= intermezzo, tus5ttternte8'3o, f.
schenspel.
internItttie'renb = intermitteerend, met
regelmatige tusschenpoozen.
intern' = intern, tot het binnenste, 't inwendige behoorend, inwonend; i er Oanbet =
binnenlandsche handel.
5nternat', T. - (e)4, - e = internaat, kostschool.
international' = internationaal, algemeen.
5nternationale, tv. = Internationale, een

internieren.
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communistische arbeidersvereeniging (sedert introbn3ie'ren, fit iv. (t.) = introduceeren.
Febr. 1848).
antnition', tv. —, —en = intuitie, innerlijke
internie'ren, labto. (b.) = interneeren, naar aanschouwing, ingeving.
't binnenland brengen, gevangen nemen.
ittlu4 : ba4 babe fd) dat zit er in, heb
Men = internuntius, ik binnen (van iets van buiten geleerds, van
Zuternun'aitO, m.
onderhandelaar, boodschapper, pauselijk ge- eten enz.).
zant v. d. 2d en rang.
Znuntlauffetien, f. = (1):in-omloop-brengen.
ZnterOeitanr, m. —en, —en = interpellant. 5minbation', tv. —, —en = inundatie, overZnterOeitation', tv. —, —en = interpellatie. strooming.
= invalide.
interpettie'rett, icbtv. (b.) = interpelleeren,
vragen stellen, ter verantwoording roepen.
Zintiati'be, tn. —n, —n = invalide.
rcanterPolation', tv. —, —en = interpolatie, Z9'nbail'benbanf. m. = „Invalidedank", een
inschuiving, inlassching, vervalsching.
gesticht voor invaliden.
interOolie'ren, fcbtro. (b.) = interpoleeren, Znbafion', iv. —, —en = invazie, vijandelijke
inval.
tusschenschuiven, inlasschen, vervalschen.
verklaarder. Zntierti'lle, iv. —,
= invective, scheld-,
Znterprer, tn. — en, —en --ZnterOretation', tv. —, —en = interpretatie, smaadwoord.
Znbentar', f. —(e)4, —e
verklaring.
inventaris, boedelaufnebmen, auffteften =
interOretie'ren, 1cbto. (b.) = interpreteeren, beschrijving; emit
een inventaris opmaken.
verklaren, vertolken.
interOnnale'ren, interOunitielett, fcbtv. (ti.) inbentarifie'rett, fcbtn. (b.) = inventarizeeren,
den inventaris opmaken.
= interpuncteeren, zinteekens zetten.
—, —en = interpunetie. Ztthenta'rittut, f. —4, ..rien inventaris.
Znterputations,
regnen = interregnum, Znbentuf, tv. —, —en = inventaris; invenZnterreg'num,
tarizeering, inventuur, 't opmaken van den
tusschenregeering.
Znterroaati'b(um), — g, .. be u...ba; Zuterz inventaris.
—, — en = inversie, omkeering,
roaatiffprononten, 1. vragend voornaam- Znberfion',
omgekeerde woorischikking.
woord.
ria ob. ...den = 5tibeftitiate, tv. —, —en = (verdere) kapiZnterrogato'ritint, f.
taalbelegging.
vraagpunt, verhoor.
Znterbait', f. —(e)4, —e = interval, tusschen- aninftitur', to. — = investituur, plechtige
aanstelling v. d. bisschoppen; beleening.
ruimte, toonafstand.
anterbettient', nt. —en, —en = intervenant. Inticteriert' ingeworteld.
— —11 = invite (bij 't kaartspel).
interbenielen, fcbiv. (b.) = intervenieeren, Znbile,
tusschenbeide komen.
intittie'rett, fdjtv. (lj.) = inviteeren.
5itterbention', tv. —, —en = interventie, inbolbie'ren, fcbtv. (lj.) = involveeren, betusschenkomst, bemiddeling.
vatten, inhouden.
5nterbietv ' (spr.: vjoe), no. —, —4; 5., f. [ittloiir0 = aan de binnenzijde
= interview, onderhoud.
-4,
in'toettbla = inwendig, binnen, aan de binR'itterbietifer, m. —t, — = interviewer.
nenzijde.
,sttterAeffions, iv. —, —en = intercessie, tus- Intoleferte, info-Woe-ft = inhoever(re), voorschenkomst, protest.
hoever(re), in welke mate.
Zinteftat'erbe, tn. = wettelijk erfgenaam.
zie l itttvobner; ook : inwoanthrottifation', iv. —, —en inthronizatie, tZtftvotmer,
verheffing tot den troon, in 't bijz. de instelling
van den pans of een bisschop.
intim' = intiem.
intimation' , —, —en = intimatie, beteekening; in 't bijz. aanzegging van het doodvonnis.
intintierett, 1cbtv. (b.) = intimeeren, gerechtelijk aanzeggen.
tv. —, —en = intimiteit.
..mi = intimus, boezemZn'tintu4,
vriend.
intolerant,
onverdraagzaam.
intolerant' =
intolerantte, onverZntoieranA', tv. —
draagzaamheid.
— = intonatie.
;Nntonation',
intonie'ren, icbtv. (b.) = intoneeren.
= intrade, inleiding,
—,
Zntra'be,
voorspel; Zs'ittra'bett, = staatsinkomsten.
antrattfigettf, tn. —en, —en = intransigent,
onverzoenlijke.
intranfitiff intransitief.
Zntrattfittb(unt), 1. —4, .. be u. ..ba = intransitief werkwoord.
jntrigant', tn. — en, —en = intrigant.
—n = intrige.
Zntage, tv.
intrigeeren.
fcbtv. (b.)
antri'nue, intriguie'ren, zie J ntrige 2C.
intritat' = ingewikkeld, verward.
5ntrobuftion', tv. —, —en = introduktie.

nend persoon].

ZnAeff, m. —es, —e = bloedschande.

[ZsIt'AiMt, iv. —, —en = beschuldiging, aanklacht, betichting].
= veeteelt door paring van
Zn'811d)t,
naaste verwanten.
inAtoilMett = intusschen, ondertusschen.
en,=1. Io=nisIcobn.ie.
aoltittifidi
—g = Iota; fan
= geen
Zola, f.
Iota, niemendal.
Zota3141n10, Zta3i4IttuL m. = Iotacisme,

de uitspraak v. Grieksche v, at, of alslange ie.

, AmeriZOefatuattlia, — = ipekakuanha
kaansche braakwortel.
—n = iper, een olmboom.
Z'per,
Zra'be, in. u. 1. — g , —n = Trade, bevel.
ran, 1. = Iran.
F
Zraltter, en. — g , — = Iranier.
iraltife0 = Iranisch.
irsbett = aarden, leemen, steenen; irbette4

abeicbirr = aardewerk, steengoed.
aardsch, wereldlijk ; bfe Z5'rbijoben
de stervelingen.
Z're, nt. —n, —n = Ier.
Zrette, = Irene, de Vreedzame, Vredesgodin.
treltife4 = irenisch, vredestichtend, bemiddelend.
iegettb = ergens; I. emit Omit. = 't een of
22*
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andere huis, eenig huis; f. efner, jentanb =
de een of ander, wie ook; 1. (et)ina = wat
ook, 't een of ander; i. iver, 1. matter = de
een of ander, wie ook; obne melee ilrfacbe =
zonder eenige of de minste oorzaak; Wenn fob
i. farm = als ik maar eenigszins kan; ift
erfaubt? = is 't misschien ook geoorloofd?
ir'nenb4 = ergens.
it'aettbIole = op de een of andere manier,
hoe dan ook.
ir'aenbtuo = ergens, waar ook.
ir'genbtooher = van de een of andere plaats.
ir'nenbiuo4itt = ergens heen, waarheen ook.
= iridium.
Zirrblunt, f.
-, -nen = lersche.
a"rin,
Zs- r0, ix). -, - = Iris, boodschapster van Zeus;
regenboog; (im Kuge) iris, regenboogvlies;
(plant) iris, lisch.
isriftt = Iersch; bie Zftifcbe See = de Iersche
Zee.
trifie'rett, fcbiv. (b.) = irizeeren, de kleuren
van den regenboog vertoonen.
,car'lanb, f. = Ierland.
- = Ier.
arlanber, m.
= Iersch.
arlitentilute, iv. = Irmenzuil, hooge zuil,
oorspr. gewijd aan God Irmin, later als gedenkteekon voor Herman aangezien.
5rofele, nt. -n, -n = Irokees.
irofe'CifA = Irokeesch.
= ironie.
roule', iv. —,
troltifcb = ironisch.
irottifie'ren, fcf)tn. (b.) = ironizeeren.
irrational', irrationelf = irrationeel, strijdig
met 't gezond verstand.
I. "ere verdwaald, op een dwaalweg; onzeker,
besluiteloos; in de war, warhoofdig, suf; fob
bin jinn = ik weet niet wat ik aan hem heb,
ik kan niet wijs uit hem worden; id) taf3 mid)
ik laat me niet van de wijs
itictit f. macben
brengen;
fein = zich vergissen, 't mis
hebben; einen 1. filbren = iem. op een dwaalspoor brengen, misleiden; gefjn = dolen,
dwalen, verdwalen, op den erkeerden weg
raken of zijn, zich vergissen; reben = ijien,
wartaal prates.
- = dwaling; in bie (ber) Zrre
II. Zr're,
= op een dwaalspoor, in den blinde.
"ma = irreeel.
irrealiteit, niet-werke5rrealitiit', iv. lijkheid.
vgl. l y re I.
ir'refiitirett,
irregular' = onregelmatig.
Zftreaulifre, $t. = ongeregelde troepen.
ir'releiten, fcbm. (b.) = op een dwaalspoor
brengen, misleiden.
it'relebant = irrelevant, onbeduidend, nietig.
ir'rellalii4 = ongodsdienstig, ongeloovig, goddeloos.
Zrreligiofitat', iv. - = ongodsdienstigheid,
ongeloov, gheid.
Wren, fcbro. (b.) = op een dwaalspoor brengen,
misleiden, in de war, van de wijs brengen;
[hinderers]; dwalen, dolen, zwerven ; afdwalen;
zich vergissen; 1. zich vergissen, dwalen, 't mis hebben.
krankzinnige:bau d , f.
5r'renanitait,
gesticht, gekkehuis.
m.
=
krankzinnigedokter.
VreitarAt,
5riren1iliOler, m. = verpleegde in een
krankzinnigegesticht, krankzinnige.
5r'renbellanitalt, iv. = krankzinnigegesticht.
= zwerftocht, omzwerving.
Z'refabrt,

afotOere.

51ergang, m. = dwaalweg, afdwaling, doolhof,
labyrinth.
a'reaartett, m. = doolhof.
Z5rri a1aube, m. = dwaalleer, ketterij, onrechtzinnigheid.
irr'aliinbia = onrechtzinnig, kettersch.
ir'rig = verkeerd, onwaar, onjuist.
.. to'ren = irrigator.
5rrifia'tor, m.
terigertuelfe = bij vergissing, in dwaling.
irritle'rett, fctn. (L .) = irriteeren, prikkelen,
verbitteren; van de wijs, in de war, van zijn
stuk brengen.
m.;
5relliebre,
f. =
dwaallileer; -leeraar; -licht.
fcbhi. (fj.) = als een dwaallicht heen en weer bewegen.
-e = verwarring, chaos;
5refat, f.
vergissing, dwaling.
Zirrifittn, m. = krankzinnigheid, waanzin.
irefinnig = krank-, waanzinnig.
Zirr'ftern, m. = dwaalster, komeet.
Ziretunt, m. -(e)L .. Hinter = dwaling, vergissing, abuis: fm j. feitt = zich vergissen;
einem Tanen
benebmen = einem au4 bent
beifen = iem. uit de dwaling, uit den droom
helpen; Z1. borbebalten = fouten voorbehouden.
= verkeerd, bij vergissing.
[5r'rutta, iv. -, -en = vergissing, dwaling;
misverstand, twist ]
5rVittint, m. = waan, verkeerde meening,
valsch inzicht.
m. ; :tuff m. = dwaalweg; -licht.
5rbinala'ner, m. - = Irvingiaan (aanhanger van 1rvings leer van de wederverschijning van Christus).
rarbinatattWintu4, nt. - = Irvingianisme.
= izaak, Izak.
alaar,
5fatierfa, ID. = Izabella.
= izabel(le)kleur.
Zifabeillarbe,
ifabelfrfarben = izabel(le)kleurig.
,e,'Ocirialate',Z154'cOta4, m.—= ischialgie, ischias,
heuppijn.
Zsjearint, m. -(e)&, -e = Izegrim (wolf);
izegrim, brombeer, knorrepot.
= Izis (Egypt. godin).
- (e) = Islam, Mohammedanisme.
Zi4lant,
a4tanti4litu4, m. - = Islamisme.
ZOlantits, m. -en, -en
Islamiet.
Wantiliftft = Islamietisch.
Z4laitb, = IJsland.
Z54'tiittber, tn.
- = IJslander.
= IJslandsch.
ZO'ntet, m. = Ismael.
ZOntaelif, m. -en, -en = Ismaeliet.
; ifobarometrif*Vinie
afoba're, In. —,
= izobaar, lijn van gelijken barometerstand.
-n
izochimeen, lijn
zoorliintene,
van gelijke wintertemperatuur.
5fotaitor, m.
.. Ogren = izolator.
tfolie'rett, fcbiv. (fj.) = izoleeren, afzonderen.
'Collett'
geIzoleerd, afgezonderd, eenzaam.
,Z5fotiev1aft,
= eenzame opsluiting.
Colier'frinntet, m. = izoleerbankje.
,5fottert'1eit, tv. - = geizoleerdheid, izolement, afzondering.
zoolierunn, in. - = izoleering, afzondering.
ifometrifrn = izometrisch, gelijke maat
hebbend.
irontorpir
izomorf, gelijkvormig.
WO), zie J fo p.
Zs'fotije're, iv. -,
= izotheer, lijn van
gelijke zomertemperatuur.
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jagermiiffig.

5fotior s tite,

—, —it = izotherm, lijn van
gelijke jaartemperatuur.
ZO'raei, tn. = Israel.
ZOractit', m. —en, —en = Israeliet.
idraefirtifr# = Israelietisch.
5it'=einittainte, = werkelijke ontvangst.
ifttrutifft = isthmisch; iftbmifcbe epiete =
isthmische spelen, kampspelen, om de 3 of 5
jaren op de landengte van Korinthe gevierd.
.. men = isthmus, landengte.
ZOttrntu4, m.
ZWrien, = Istria.
Istrisch.
ift'rifri)
it. (item), zie i t e m.

Zta'ter, $1. = bewoners van Oud-Italie.
5taifien, f. = Italie.
— = Italiaan.
Ztatielter, m.
itatienift0 = Italiaansch.
Italisch.
italifd)
ZStaaitrutu, zie Zs'otazMmu.
item, zoo, evenzoo, vervolgens; i.
intent
bilft = nu, het werkt.
herhalend, iteratief.
iteratiff
atinerar', f. —(e)5, —e; Zitenera'riunt, f.
wegwijzer, reisboek; reisgebed.
100, zie jei t].
im
Zoriabr,
in 't vorige jaar.
Z.
=
i.

f. = J.
ja = ja; immers, toch; vooral; j. freilicb = ja
zeker; er fast au aftent = hij zegt overal ja
op; j. fo! = o ja!; set) bodj j. bin = ga er
toch vooral heen; menn er
noel fommen
foffte = als hij toch nog mocht komen;
ift j. ricbtis, ober = dat is wel waar, maar ..;
0 mut j. rein = het moat immers gebeuren;
't is waar ook; baC ift i.nicbt
ift j. mabr
au4ubalten = maar dat is niet uit to houden ;
fcbon mieber auriicf = ben je daar
bu Sift
daar komt hij
nu al weer; ba fommt er j.
al; er tnirb j. tnobt nicbt fo bumm ¶ein = hij
zal wel niet zoo dom zijn; bal
unb%ein=
't ja en neen.
= jabot.
izatior (spr.: zjaboo), m.
za'bruber, nt. = jabroer.
zie jab.
Ziadit, in. —en, —en = jacht, snelzeiler.
= nooddoop.
Zartrtaufe,
jaciftern, fittn. (b.) = stoeien, dollen, elkaar
achternajagen.
ZiartrAorn, zie,or n.
— = buisje, jakje.
Ziirtr4ett,
—n = buis, kiel; einem bie
Zacle,
bollffopfen, auMol3fen, einem env. auf bie
geben = iem. op zijn jak komen, wat op zijn
baaitje geven, iem. afranselen, een pak slaag
= load om oud ijzer.
geven ; baC ift ,ofe mie
Zacifettfett, f. = smear, ransel.
—e u. —I
Zadett' (spr.: zja . .), f.
buisje, jaquet.
—en
=
jacht,
jachtrecht,
jacht—,
ZOO,
gebied, jachtstoet; auf bie Zs. gebn=-- op jacht
jein = op (de) jacht zijn;
gaan; auf ber
= kleme
= groote jacht; niebere
bobe
= de wilde jacht, het
jacht; bie Willie
helsche heir.
Zsw arib'artpin, m. = jachtkostuum, jachtkleeding.
itigbibar = waarop jacht gemaakt mag (kan)
warden, jaagbaar.
gerechtigd om to jagen.
itigbliered9tint
=be3iri, m. ;
ZOO' Ifierechtiguna,
= jachtlIrecht (•verlof); -district; -geweer
(-roar).
vergrijp tegen, overtreZaub'frebet,
ding van de jachtwetten, jachtovertreding.
agb'getoge, j. = jachtterrein, -perk.
5agb'geriit, f.=-jachtgerei,-gereedschap,-tuig.

janb'nereri# = bekwaam ter jacht; volgens
de regelen van de jacht.
Zi'anblnerecbtigieit, tr.; qiefrbir4te, :ge:
felyet, f. = jachtlIrecht; -geschiedenis (-verhaal); -kreet (-geschreeuw).
m. = slag met de zweep, karwats.
aaabl4orn, f.; = finnb, m.; 400Pc, =
jacht II hoorn ; -hand; -buis.
; :Inufft,
:ortmung,
ZNanbi llIttft,
jachtillust (-vermaak); -muziek, -reglement.
acilltv 1iPartie,
:Pferb, f.;
:rectit, 1. = jachtlipartij; -paard; -politie;
-recht (-reglement).
jaab'rerfittir4 = volgens de reglementen van
de jacht.
Zgailb'retter, jachtknecht, jager to paard.
Zagb'llrebter, 1.; :rtif, m.; :fdjein, m. =
jachtll gebied; -kreet; -akte (-bewijs).
g tv Ilfriitok f. ; =flnefb m.; f. =
5a
jacht II slot ; -spies (-spriet); -stuk (schilderij of
muziekstuk).
= weitasch.
a'agblafic4c,
=
Zsd agb'llivagert, m.; :tuefen, j., =3eit,
jachtilwagen (-rijtuig); -wezen; -tijd.
(7,"5a4blAcit, 1.; :3ettn, 1. = jacht[Itent, -tuig
(gerei).
3agb'31ta, m. = jachttrein, -stoet; sneltrein.
Zsagello'nen, = Jagellonen (een Poolsch
koningsgeslacht 1382-1572).
jagen, fcbin. (b.) = jagen, drijven, vervolgen,
nazitten; jacht maken op; op de jacht gaan;
hard loopen, jachten, rennen, vliegen; in bie
atuct) t j. = op de vlucht drijven; in aurttt
j. vrees aanjagen; burcb bie Outset j. =
door de keel jagen, verbrassen; ein $ferb
'obe j.= een paard doodrijden ; zie arnif cf).
— = jager.
m.
5ii'gerbatailton, 1. = bataljon jagers.
5ifgerbaunt, m. = jaaghout.
aii'nerburfcbc, m. = jagersknecht, -jongen.
—
jagerij, jacht; jagerskorps;
aligeref,
hues van den jachtopziener, jachthuis.
Z5'ii'gergartt, j. = jachtnet, jagersnet.
f. = jachthuis.
5ii'nerfpf, m. = jagershof, jachthuis.
jachthoorn.
Z5̀"Ci'gert)ortt, f.
jagerskunst, jachtkunst.
ZN'ii'geriuttft,
= opsnijderij, grootspraak,
Za'gerfatein,
leugen.
volgens jagersgebruik.
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Zsanfenift.

5ii'gerre4jt, = jagersrecht; aandeel in den jahrptittlefang = van of gedurende tienbuit.
tallen van jaren.
= jager(sman).
Zit'gerntann,
5a1W3eit, tn. = jaartijd, gedenkdag van een
afgestorvene ; zie ook j a breaei t.
Za'aerfpractic, tn. = jagertaal.
5af guar, m. -(eA -e = jaguaar.
jatritatitg steil, sterk afhellend.
iii, = steil, sterk afhellend affigrunb); alrbe, m. = Jahve.
zeer snel (10er 2auf); plotseling, heftig aiib' 3 ortt,
= drift, opvliegendheid, aanval
(jaber Zob, Born).
van woede.
= steile honing; drift, voort- tettYpritig = driftig, opvliegend.
tn. -,
varendheid, heftigheid.

m. = Jacob, Jakob, Jaap; ba y ift ber
= de rechte Jozef.
f. = Jaapje.
f.
Zafo'bi, = Sint-Jacob (25 Juli).
5atobilte, tn. = Jakoba, Koba.
Zsafobi'ner, m. - = Jakobijn(er monnik);
Jakobijn (aanhanger v. een uiterst radikale
partij tijdens de Fr. revolutie).
jatobiltifc# = jakobijnsch.
Z5-"afoffitti4Inu4, m. - = Jakobinisme.
,Zsatobit', m. -en, -en = Jacobiet (aanhanger
v. een chr. sekte; aanhanger van Jakob II v.
Engeland).
Zsaluit6tetter, to. = jakobsladder (ook de
plant).
Zaleb4tag, m. = Sint-Jacob (2i Juli).
Zalottett (spr.: zja..), m. -(e), -e = jaconnet
(een soort moesselien).
5atap'(p)a, Zatalrpe, to. - = jalappe.
= jalon, afsalon' (spr.: zjald), m.
stekpaal; richtvaantje.
-n = ja(spr.:
zjaloezie),
Zialonfies
louzie.
5antalfa, = Jamaica.
= i).
5 ant'in :C., zie Zombu4 le. (met
= gejammer, weeklacht,
Zanenter, m.
jammerklacht, gezucht; ellende, nood, lijden,
=
verdriet, droefenis; haarpijn; a ift ein
't is treurig, ellendig;
ift j. unb Gcbabe
is zonde en jammer.
= beeld van
5ant'nterbilb, f., :geftalt,
smart of ellende, smartehjke figuur.
Zsantlitergefcioet, f. = jammergeschrei, jammerklacht, gejammer.
,Zs'ant'utertebett, = leven van ellende, ongelukkig leven.
jant'ntertir4 = jammerlijk, ellendig, erbarmelijk, beklagenswaardig; armzalig, bedroefd,
slecht.
,Zslint'uterlirt)fett, - = jammerlijkheid,
ellende, beklagenswaardigheid, armzaligheid,
nietigheid.
jammeren, klagen
jantintern, ftw. (lj.)
(Wier ettb. = over iets), iets bejammeren,
lamenteeren over iets; jammert mit = het
bedroeft mij, ik heb medelijden; er jammert
mit ob. mid) jammert feiner = hij doet mij Teed,
ik heb medelijden, deernis met hem.
jam'nterfrOabe = (erg) jammer, doodjammer.
5antInertal, f. = tranedal.
jant'utertuttl = jammerlijk, ellendig, treurig,
beklagenswaardig, erbarmelijk, armzalig.
= janhagel,
5an'1iaget u.
gepeupel, plebs, jan rap, gemeen.
5attitftfia'rett, $t.= Janitsaren, vroeger kern
van 't Turksche voetvolk.
5abritag, zie ,(4.0re&tag.
5algtaulettb, = tijdperk van 1000 jaren, 5anitfcha'rentnufif, to. = Janitsaremuziek,
Turksche muziek.
milennium.
- = jas(je), buis.
Zan'fer, m.
jatnftnelfe = per jaar, jaarlijks.
= janmaat.
Zatirluur114, m. = gewas, oogst van een zan'ntaat, m.
= Januari.]
jaar.
m.
5anfenift', m. - en, - en = Jansenist; in Holl.
5abr'ych1, zie a'abre&p:01.
,taalmeOttr, f. -(e0, -e tijdperk van 10 en Utr. r. katholieken der bisschoppelijke
klerezie.
jaar, decennium.

5alerr, m. = jabroer.
=

steil; zeer snel, plotseling.
-(eA -e = jaar; ein biertet
5at-)r,
Brie maanden; liber& Zs'Or = over een jaar;
bet jcai)ren rein = op jaren zijn; lx enn man in
ble klabre fommt = als men op jaren komt.
jat)rau4' jatirein' = jaarin jaaruit.
f. jaarboek, kroniek; bie
bitter = de annalen.
vgl. jOrau&.
ifitrretang = jarenlang.
= jarig zijn, een jaar
icitiren fist, fc4iu.
geleden zijn.
brei, bier = een jaar (of)
5ab'rer: emu
drie vier.
affre4abfeblut, m. = einde van 't jaar; balans.
aatrre4antang, nt. = begin van 't jaar.
ZatfraberiMt, tn. = jaarverslag.
3ab're4einfommen, = jaarlijksch inkomen.
aatfre4einnafpne, to. = jaarlijksche ontvangst.
:feft, f. = jaarfeest.
5atfre4feier,
= opeenvolging der jaren,
ZatYre4folge,
reeks van jaren.
tijdruimte, uitstel van een
5a0're4frift,
na verloop van
jaar; binnen ob. nadj
een jaar, binnen een jaar tijd.
Zatrreettrfu, m. = jaarkursus.
= jaarlijksche termijn.
Zatfre#rate,
Zsairre4reMnung, tn. = jaarrekening.
Ziftirre4fefilufg, m. = einde van 't jaar; balans.
5atrre4tag, m. = jaardag, verjaardag.
5atrrefterbfel, m. wisseling van 't jaar.
'4airre43atit, tn. = jaartal.
ZatfreNeit, In. = jaargetijde.
5atirfiinft, f. -(e)i, -e = tijdperk van 5
jaren, lustrum.
Zsatiniattg, m. = (jaar)gang, loop van een
jaar; jaar (bon Stubenten); (bon Beitftriften)
jaargang; (bon rein, Zabaf) gewas, oogst;
(ham Vititar) lichting.
5abr'gebatt, f. = jaarlijksch traktement,
salaris.
Zabrigetb, = pensioen.
Z5algliunibert, f. -(e) , -e = eeuw, honderd
jaar.
iatirbuttsbertelang = eeuwenlang.
laWrig = jarig, een jaar geleden, een jaar
oud, een jaar durend.
= jaarlijks(ch); elk, alle of per jaar.
5iibeting, m. -(e)&, -e = dier van een jaar
oud, ëenjarig dier.
m.; :ntarft, m. = jaarilloon,
-markt.

5
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ieder, elk, iegelijk.
5altuar u. 5attucte, tn. -e = Januari. tettive'ber =elk,
ieder; jegtidyr = ieder, elk,

Za'tttW, nt.= Janus, God met twee gezichten,
jaargod.
Zialtu41100f, In. ; :tent el, tn. = JanusHkop;
-tempel.
5a'patt, f. = Japan.
-; aapattele, tn. -n,
5apa'ner, m.
-n = Japanner, Japanees.
5a4alteritt, 5a0ane'fin, tn. -, -nen =
Japansche, Japaneesche.
ictOattellfri), japa'ulfrO = Japansch, Japaneesch.
ittIrpett, jaVfett, fcbtn. (b.) = gapen, den mond
wild openen, happen.
5aquerte (spr.: zjaket), -, acret t.
aargott' (spr.: zjarga), m. -4, -4 = jargon,
dievetaal, koeterwaalsch.
5ctfttitt', tn. -(e)4, -e = jasmijn.
Iason (aanvoerder van de ArgoZialott, m.
nauten).
fcbtn.
(b.) = jaspeeren, de snede
jafple'rett,
v. een boek als jaspis kleuren.
5altit4, m. - u. -red, - u. -re = jaspis.
itt'f/A4farbig = jaspiskleurig.
-(e)4, -e u. -4 = jatagan,
Zalagan,
degen, sabel.
iii i ten, rcbtn. (b.) = wieden.
- = wieder.
Wter, m.
iit'gra4, 1. = wiedsel, onkruid.
Z iit'bade, tn. = wiedijzer, wiedmes, schoffel.
5au'dy, -tt = gier, ier, vuil vocht,
aalt; otter.
jaudy3ett, rtinu. (b.) = juichen, jubelen; einem
iem. toejuichen.
93eifatt j.
= gejuich, gejubel.
5audr3cit, f.
-n = tusschenmaaltijd, vesper;
Matt i fe,
ontbijt; (Bebnerfaure = tienuurtje).]
R aba, f. = Java.
4aluttaffee, tn. = Javakoffie.
5aba'ner, in. -4, -; 5abanefe, m. -n
-rt = Javaan.
ittbane s fifrO, jaba s nifit = Javaansch.
'aloof* = ja, jawel.
5aloort, f. = jawoord; einem rein geben =
(ook:) iem. zijn woord geven.
je = ooit, te eeniger tijd; tnarrt bu j. in
93erfitt? = ben je ooit (wel eens) in B. geweest? bon I. = van ouds; j. unb j. = steeds,
soms, somwijlen, van tijd tot tijd; j.atbei(unb
a Wei) = twee aan twee, telkens twee; auf j.
brei Mann = op elke drie man; j. ber 8 ebnte =
een van de tien, om de ten; mut ben Untritin.
ben = al naar de omstandigheden; nacb.
bem = dat kan er naar zijn, dat is er naar;
dat hangt er van af; al naardat, al naarmate;
metjr unb mebr = al meer en meer of hoe
Heber = hoe
Langer hoe meer; je fancier
mebr er bat berth (um
'anger hoe liever;
ro) meter begebrt er = hoe meer hij heeft, hoe
meer hij begeert; nun = welnu.
je'bettfait4 = in ieder of in alle geval, stellig.
[ieben'ttorb, zie bennocb.]
je i ber, je'be, je'be = ieder, elk, iedereen, al;
obne feben 8 weifef = zonder eenigen twijfel;
ern = iedereen, een ieder; atte unb jebe
(m.) = alle; iiber atte4 unb jebe4 rprecben =
over alles en nog wat spreken.
le'bermann = ieder, iedereen.
le'bervit = altijd, steeds, telkens.
te'be4ntat = telkens, steeds, iederen keer.
ie'be4ntafig = van telkens, van elken keer.
jebioc#' = echter, maar, intusschen, doch,
evenwel, toch.

ieg'fitt =
iegelijk.
je ber: bon = van ouds(her).
5ebolia, m. = Jehova, God.
5etan'gerielie'ber, m. u. f. - - = hoelangerhoeliever; kamperfoelie.
telitaW = ooit, te eeniger tijd.
ie'utanb = iemand, een of ander; ein getnifrer
= zeker iemand; anber4 = tem. anders;
arembe& = iem. vreemds.
te rrine'! = jeminee! heerejee I
f. = Jena.
- = Jenaer,
5vnaer, Zienenler, m.
Jenaasch.
je'ner, je'tte, je'tte = die, dat,Igene, gindsch;
bierer unbj ener = deze en gene; in jener
felt = in de andere wereld, hiernamaals;
/vie jener ragte = zooals die andere zei.
= jenever.
ette'ber, m.
ien'feit(4), q3riitt. mit (ben.= aan gene zijde,
aan de andere zijde; aan den overkant.
jenlet0 = aan gene (de andere) zijde, aan
den overkant; ba4 5enfei0 = de andere
= hiernamaals.
wereld; im
jettleitig = aan gene zijde; ba4 jenreitige
lifer = de oever aan den overkant, de andere
oever.
c erentia'be,- n = jeremiade, klaaglied.
a
entlatentt, f. = Jeruzalem.
R
4ent'fatemer, tn. -4, - = Jeruzalemmer.
efuit', m. -en, -en = Jezuiet.
5efuttenlIffofter, f.; :orben, tn.; :frintle, ID. =
Jezulete II klooster ; -orde ; -school.
5efui'tentuttt, = Jezuletedom, Jezuitisme.
jefatifit = Jezuletisch.
efuttl4 i ntIO, m. - = Jezuitisme.
m. (Oen. Zeru%brifti, tat.
e'f .10
Zeru brifto, %ff. ,e1um %briftum; tat. u.
Kff. audj tvie ber 9lont.) Jezus Christus.
e'funtnb, 1. = kind Jezus.
ett, f. -(e)4 = git.
= Jetje, Jet, Hencation, f., Jet'te,
riette.
jet'3111 = tegenwoordig, van thans, deze; bei
jetiger 3eit = in den tegenwoordigen tijd.
Liet'0, je It = nu, thans, tegenwoordig;
toen; big = tot nu toe; bon j. an = van
nu af (aan).
= tegenwoordige tijd, nieuwere
5etfe3eit,
tijd, heden.
fietfunb i , jettu'ber = j e
[jelvellett = soms, somwijlen.] jelvettig =
elk, ieder; van thans, nu geldend; telkens,
nu en dan voorkomend, tijdelijk.
5ob'ber (spr.: dzjob..), m. -4, -(6) = makelaar, beursspeculant. ZNo b er , -, -en
= speculatie, beursspel.
joivbern (spr.: dzjob..),f,t tp.(E).)=speculeeren.
Zobtia'be, - = Jobsiade (een z.g. komisch
heldedicht v. Kortum).
5orf), f. -(e)4, -e = juk (in elle bet.); bergrug; in ba4
rPannen = in 't juk spannen;
bringen = onder 't juk brengen,
tinter ba4
onderwerpen; ba g Z5. abfc4iitteln = het juk
drie
afwerpen, afschudden; brei
4Dcfen
juk (span) ossen.
ZloMbein, f.; :bogen, m.; .tuuMeln, $1. =
juk ffbeen; -boog; -spieren.

i

5odylnerb, m.;

m.; :oc44, m.; :trager,

m. = juk zenuw ; -paal ; -os ; -drager.
c oefei, zie ZFocteb.
40e1ete, tn. = Jaapje, sukkel, banger&
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augenberinnerung.

5u'bel4niefter, m. = jubeipriester.
Zubitar', m. -(e)g, -e = jubilaris.
rijknecht.
m.
-c,
-4
=
Jokko,
aap,
chimpansee.
jnbita'te, m. = Jubilate, derde Zondag na
5oclo,
Paschen.
I. Zob (spr.: jot), f. -, -(b) = j.
Zobilii'unt, f. - g, -Men = jubileum, jubeljaar.
II. 5,0, f. -(e)g = iodium.
Inbitie'ren, fcbtb. (b.) = jubileeren, jubelen,
Zob'btei, f. = iodium-lood.
juichen, zegevieren.
,T5o'bet, m. - g , - = allemansgek.
ind)! = hoezee! hoera! heisa! fcbrei nidit flub
lo'beitt, fcbto. (b.) = jodelen.
ei) bu nicbt Mier ben Graben bift = men moat
tobibaltettb, job'Wtig = iodium-houdend.
geen ho roepen, voor men over de brug is.
oblatiutn, f. = iodium-potasch.
Z'It'Mart, 5u'4iert, m. -4, - = akkermaat,
, obliture, to. = iodium-zuur.
morgen.
oblierbinbung, lb. = iodiumverbinding.
juctAe'! juctjher ! jurlAet'fa! ziej u cb.
Dann' u. Zo'Om m. = Johan, Jan.
ofian'tta, aoisn'ne, to.= Johanna, Jaantje. I. Zitte4len, m. ---4; zfeber, f. --- juc ht-,ofRussisch leer.
jobantte'ffel) = van den apostel Johannes.
II. intlyten = juchtle(d)eren.
(Z500010,, in. = Johannes.
inotraett, fcb in. (b.)=juichen,gieren (van plezier).
5oban'tti, tn. = Sint-Jan (24 Juni).
'mien, fcbto. (b.) = jeuken, jukken, krieuoban'tti4beere, m.= aalbes, aalbezie.
welen; et butt Inicb = het jeukt mij; bte
5 o4ateni4beerfaft, m. = aalbessesap.
5oban'ni4beerftrauck in. = aalbessestruik. ,txtut, ba g nett, ber Outlet itutt ibm = zijn
oban'tti4berger, m. = Johannisberger(wijn). rug jeukt hem (hij schijnt slaag to willen
5 oban'n-i4blunte, tn. = valkruid; margriet, hebben); bie Ginger juden micb (nth) ob. et
ittcft mir in ben athgern = de vingers jeuken
ganzebloem.
mij; WO I. = zich jeuken, zich scheuken, zich
o1an'ni4Orot, f. = St.-Jansbrood.
krabben.
ofiatfitt4feuer, 1. = St.-Jansvuur.
f. --4 = jeuking.
nt.
=
Johanneskever,
glimJnc'fen,
oban'ttiMifer,
Zucler, m. - g , - = Braver, klein rijtuigpaard.
wormpje.
Zo1attlti4tao, m. = St.-Jansdag (24 Juni).
Zubira, f. = Judea.
Z5o4an'tti4luitrntrben, f. = Johanneswormpje, Ziubilwlituc m. - = Judaisme, Jodedom.
glimwormpje.
ziu'ba40auttt, m. = judasboom.
50anuiler(ritter), m. --4, - = Johanniter- 5ifba4fut m. = Judaskus, verraderlijke,
valsche kus.
ridder, St.-Jansridder, Malthezerridder.
Sfilberlittg, m. = judaspenning.
1
5otiannilerorben, nt. = orde van St.-Jan, 4.1t.'ba.
Zu'be, m. -n, -n = Jood; ber etbige Z5. =
Johanniterorde.
joblett, fcbto. (b.) = joelen, schreeuwen, bleren. de wandelende Jood, de Joodsche wandelaar.
iii'bein, ftinn. (b.) = als Jood, bargoensch
ZoOtt 913uir, tn. = John Bull.
spreken; op Joodsche wijze handelen.
ZoluO, m. - = jocus, scherts, boert, korts5ttsbentiart, nt. = Jodebaard; (plant) moewijl, jok.
derplant.
tv.
-,
-n
=
jol,
otite,
Zsu'bettbeutfel, f. = Joodsch Duitsch.
ollettfiibrer, in. = jolleman.
$4oltatban,
.
=
u'benfrage, tn.= Jodekwestie, Jodevraagstuk.
tu. = Jonathan; Zruber Z5
broader J., bewoner v. d. Vereenigde Staten. 4ttibengaffe, tn. = Jodestraat, -wijk.
5ottgleur' (spr.: zj ..), m. -t, -e = jong- '4wn'bennenoffe, m. = Jodegenoot, prozeliet.
'-u'benhetle, to. = Jodevervolging.
leur, goochelaar.
u'bentirfcbe, tn. = jodekers.
00'0e, m. -, -n = buis, korte jas.
,51t'bentieti),
f. = jodelijm, asfalt.
oebani in. -- g = Jordaan.
5u'benf Mute, tv. = Joodsche school, Jodekerk ;
o'fef, Zo'fepb, m. = Jozef.
warboel, huishouden van Jan Steen.
ofefi'ne, 5ofelAt'ne, tv. = Jozefine.
tt'bettfteuer, tu. = Jodebelasting.
ofelAtt4, nt. = Jozefus.
oft, m. = Joost.
Ru'bentempet, m. = Jodekerk, synagoge.
511'bentunt, T. = Jodedom.
ot, f., zie sob (I.).
u'benbiertet, 1. = Jodewijk, -buurt.
ola, 1. - (0, - = jota.
puma' (spr.: zjoer..), f. -(e0, -e = jour- Z uteg, m. -, -e = rechter.
Zubtfatur, iv. --= judicatuur, rechtspraak.
naal, dagboek, dagblad, courant.
4fi'bitt, tv. -, -nen = Jodin.
ournatift', tn. -en, -en = journalist.
jd'biftt = joodsch.
ournaifftir, to. - = journalistiek.
Zub13', zie ZOtbiatunt.
ournall'ftlfeft = journalistisch.
j ovial' = joviaal, blijmoedig, vroolijk, opge- jubi3te'ren, fcbto. (b.) = judiceeren, oordeelen,
rechten.
ruimd.
5obtatitkie, m. - = jovialiteit, blijmoedigheid. ZNubi'atunt, f. -- g , ..6ten = judicium, oordeel,
rechterlijke
uitspraak, gerecht.
Jr. = junior.
Zu'bet, m. -4 = (ge)jubel, gejuich; feest- 5urtett, zie Zs.' u 04 t en.
Zfutgenb, tr. - = jeugd; jeugdige leeftijd;
vreugde.
jonge lieden; bon Z5. auf = van jongs of
it'beibraut, tv. = jubilaresse.
aan ; bon fritbefter j. an = van (mijn, zijn enz.)
u'belbriintigant, m. = jubilaris.
us beillteft, f.; :g efatte, in. ; qieffOrel, T. = prilste jeugd; j. bat feine Zugenb = jeugd
heeft geen deugd.
jubellfeest ; -gezang , -kreet.
tegenbatter, f. = jeugdige leeftijd, jeugd.
n'beferet6, m. = grijze jubilaris.
u'llettbanntut, tv. = jeugdige bevalligheid.
u'beltabr, f. = jubeljaar, jubileum.
n'nettbbliite, to. = bloem der jeugd, bloein'beintittme, m. = jubileumsmunt.
ende jeugd.
ju'betn, fcbtu. (b.) = jubelen, juichen.
au'belpaar, f. = de beide jubilarissen; 't zil- 5u'genberinnerung, tb. = herinnering uit
de jeugd.
veren of gouden pear.

5oclet) (spr.: dzjOkee), in. -4, -4 = jockey,

i
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= gebrek, fout eigen aan
de jeugd, jeugdige misstap.
feju'llettbfeuer, f. = jeugdig vuur.
5u'nenbfreubett, $I.=genoegens van de jeugd.
Zu'nettbfrettb, m. = vriend uit (mijn, zijn
enz.) jeugd; vriend van de jeugd.
Zsiit'itenbtrifthe,
= jeugdige frischheid,
frischheid van de jeugd.
atecleitbgefiiiote, m. = vriend, makker uit
de jeugd.
5u'rienbriattitt, — = godin der jeugd, Hebe.
= jeugdige drift, onstuimigheid.
Zsu' Renbiatire, q31. = jaren der jeugd, jeugdige leeftijd, jeugd.
Z5'.irtiteribtraft, to. = jeugdige kracht.
iu'genblic# = jeugdig, jong; frisch; onbesuisd,
onbezonnen.
Zu' Rettbliciireit, tr. — = jeugdigheid, frischheid.
= genot van de jeugd.
Zu'cienbtuft,
Zotigenbfrbrift, ha. werk voor de jeugd
guitestreek, jeugdige
ZusgenbftretrO, m.
dwaasheid.
= zonde der jeugd.
Zu'Renbfiiitbe,
Z'n'genbtraunt, m. = droom der jeugd.
;1"It'llettl3eit, iv. = tijd der jeugd, jeugd.
junurtbilitifMee Strieg =Jugurthijnsche oorlog.
jn'te4i, m. — = julep, julapium, een koeldrank.
5ulleft, f. = joelfeest, feest van de winternachtevening.
= Juli.
—0),
Zu'ti,
Zu'lle, tn. = Julia, Julie.
Zupan' u. Zstlian, m.; :e, = Juliaan; Juliana.
= Juliaansch.
Zsirtift, = Gulik.
^u'tirebolutiott, m. = Julirevolutie.
9ftpert = Julische Alpen.
m. = Julius, Jules; Juli.
Fjuillapp, tn. = surprise, naar binnen geworpen geschenk op Kerstmis, ook de roep daarbij.
jung (jiinger, iiingft) = jong (in alle bet.); i.unb
aft = jong en oud;`junge unb lithe = jongen
en ouden; junge efeute = jonggehuwden.
5unifbruttnen, tn.= verjongingsbron; fontein.
1. canit'ac,
—n, —n = jongen, vent; after
Z5'.! = ouwe!
II. Zinn* (baa
bie jungen, ein ,'junge&)=jong (van een dier); zie att.
= jongetje, ventje,
f.
kereltje.
jun'nen, fcbib. (ti.) = jongen.
=jongens-, leerlingewerk.
5unigenarbeit,
tint'getthaft = jongensachtig, kinderachtig.
431. = leerjaren; jongensjaren.
= jongensstreek.
Zutt'genftreid),
H'un'ger, m. —b, — jonger, volgeling, discipel.
Zititigerfitaft, lb.= (de) jongeren, discipelen.
F4uttiffer, —n,= juf, juffer, juffrouw,
jonge dochter, jonge juffrouw, maagd; dienstmeisje, kamerjuffer, -meisje; blok (pm 9.1.n%
binben bon fl efangenen); juffer, stamper; eine
= een oude vrijster;
im Oriinen
atte
juffertje in 't groen; bie fiiffen = in een
onderaardschen kerker opgesloten warden, van
kant gemaakt worden.
— = juffertje.
= jufferachtig, preutsch maagdelijk.
= preutschheid enz.
Tinglerficbleit,
ungjerngla4, 1. = mica.
,outtgleritgolb, f. = onbewerkt goud.
initglernbaft = jiingferficf).
Zunifferttfiering, m. = maatjesharing.
5u'Rettbfebier,

caurift.

Ziuntrfernbontg, in. = maagdehonig, eerste
h., honigzeem.
Zung`fernitofter, 1. = jonge-meisjesklooster.

ziuttglerntnedit, nt. = saletjonker, juffer- of
meisjesgek.

5untrfernfran3, M. = maagdekrans, -kroon.
Zunglerntraut, f. = maagdepalm.
cattna'fernutilit, = maagdemelk, schoonheidswater.
‘`"tirtgleritiit, f. = maagdeolie (fijnste olijveolie).
aunglernpernament, = maagdeperkament,
fijn perkament.
5unglernraub, m. maagderoof.
aunglernrebe, tn. =- eerste rede ((maidenspeech).
Zottglernfcbaft, tn. — = maagdelijkheid.
maagdelijke staat,
5ungleritftanb, tn.
meisjesstand, ongehuwde staat.
auttglernIvarIO, f. = maagdegewas.
5ung'frau, = maagd, ongehuwde vrouw;

jonkvrouw, jonge dochter; hie k'5'. bon ijrfean =
de Maagd v.0.; bie beifige = de Heilige Maagd.
ZOng'frauettberein, tn. = (jonge)damesvereeniging.
jong meisje.
f.
jung'frauti4j = maagdelijk; kuisch, rein.
— = maagdelijkheid,
Zunn'friittticigeit,
maa gdelij ke kuischheid.
Z5ung'fraufitaft, = maagdelijkheid, maagddom; jufferschap.
[jongste knecht], jonk5ung'gefeil(e), m.
man, vrijgezel, ongehuwd man.
Z'ung'oefettenteben, f.= jongelui'sleven, vrijgezelleleven.
—e = jongeling,jonkman.
= jongeZtinglingCaiter, 1.; -herein,
lings II leeftijd ; - vereeniging.
iiingft=jongst, laatst; onlangs, laatst, jongstleden; ber kVingfte tag, ba d rZ5lingfte Oerictjt=
de jongste dag, het j. of laatste oordeel.
ifingft'10n, zie jitngft.
M. —(0), —4 = Juni.
junior = junior.
Zu'niu4, nt. — = Juni.
— = jonker, (jong) edelman,
Zs/meter, nt.
jonkheer, landjonker.
juitlerbaft, :144, mtaffig = jonkerachtig,
ridderlijk, als edelman.
5unlerfprrfitaft, tn. = heerschappij van de
(land)jonkers.
= (land)jonkerpartij.
5un'terPartei,
= (land)jonkerdom, -schap.
5uttlertunt,
Zunftur',
—, —en = junctuur, verbinding,
gewricht.
u'no, iv. = Juno (gade van Jupiter).
juno'itipt = Junonisch, majestueus.
..ten = junta, vereeniging,
Zjun'ta, iv.
genootschap.
Jupiter.
5uViter, nt.
,zsulroe, zie Z5,44)e.
Z'n'ra, $1. = jura, rechten; ftubieren =
in de rechten studeeren.
II. 511'ra, m., :gebirge, f. = Jura(gebergte).
juraffifc# = van 't Juragebergte, Jura ...
5urat', in. — en, — en = gezworene, beeedigde.
Ziir'gen, in. = Jorg, Joris, Jurriaan, George.
jurrbifrI) = juridisch, volgens het recht.
—, —en = jurisdictie,
zsurt4birtion',
rechtspraak, rechtsgebied.
5uriOrubeit3', iv. — = jurisprudentie, rechtswetenschap.
— en, —en = jurist, rechtskundige,
5uriff,
rechtsgeleerde; student in de rechten.

Ziuriftentag.

naber.
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Zuftia'utinifter, m. = minister van justitie.
reauriltentag, m. = juristecongres.
auriftereV, tn. — = juristerij, (iron.) juris- juftiAlniniftertuut, T.= ministerie van justitie.
prudentie, rechtswetenschap.

attitiOttorb, m. = justitieele moord.

kundig;juridisch; i..e $erion rechtspersoon.

jitfti3'Oftege, iv. = rechtspleging.
raadsheer, rechter.
ZuftiVati)e, tn. = rechtszaak.

jurtiftffrig = juristisch, rechtsgeleerd, rechts- ZuftWpataft, m. = paleis van justitie.
5u'rti, tn. —, = jury, rechtbank auftlA i rat, m.

van gezworenen.
.
= jus, recht.
Zu g , f.
tuft = juist, in orde, pluis; precies.
inftle'ren, fcbtn. (b.) = juist maken, richten,
afmeten; ijken, echten.
= justeervijl.
a
c uftleefelle,
Zuftierluage, tn. = justeerschaaltje, -balans.
juftifiOe'ren, fcbtn. (ti.) = just ficeeren, rechtvaardigen, de juistheid vaststellen.
Zs'uftifi3ie'rung, tn. — = justificatie.
Zcitfitinian', Zsuftinia'nu4, nt. = Justinianus.
5uftitiar s , m. —(e), —e; 5uftitia'riu4,
—, ..rien = justitiarus , rechtspersoon, rechtskundig verdediger, advocaat.
= justitium, stilstand van
Zsuftrtium, f.
de rechtspleging.
5 ufti 3 ', tn. — = justitie.
5uiti3'autt, 1. = departement van justitie.
Zuftia'beattiter, m. ambtenaar bij 't gerecht.
gerecht, rechterlijke
Zufti5'6e4iirbe,
macht, gerechtshof.
= gerechtshof.
Zufti3'00,
Zuftialan3lei, iv. = griffie.
Zuftialortegiuut, f. = gerechtshof, rechtscollege.

:Unfen, f. = rechtsbedeeling, -wezen.
Zu'ftu4, m. = Justus, Joost.
zwte, tn. — = jute, Oost-Indische hennep.
Ziilen, 431. = Jutten, Jutlanders.
= Jutsch, Jutlandsch.
iirtanb, = Jutland.
— = Jut, Jutlander.
T5 iit'liinber,
= Jutlandsch.
m. = Juvenalis.
jubenir = jeugdig.
Ziuttleti, f. —(e0, —en; aucb 5., tn. —(e0,
—e = juweel, kleinood, edelgesteente.
4
e uivelettbanbet, m. = juweelhandel.
ZutuetentaftrOeit, f. = juwelekistje, bijouteriekastje.
c 'ultvelentaben, nt. = juwelierswinkel.
utuelettutir, tn. = horloge met juweelen.
—e = juwelier, juweelZutuetter i , tn.
handelaar.
,;:s'utvetierlarbett, m.; 4aben, m. = juweliersliwerk; -winkel.
—e = scherts, boert, grap;
Zug, m.
vuil.
5ufti3'berWaltung,

Zie ook
f. = K.

tn. — = kaaba (in Mekka).
= (haring)kaken.
ta(a)'ien, fcbtv.
—n = (norbb.)
ROW*, Rabacle, iv.
kabak, Russ. brandewijnhuis, kroeg; hut.
—n = intrige, list, kuiperij.
nabale,
nabalenutaMer, m. = kuiper, intrigant.
—(e)&, —e = koffie-, theeblad;
nabaretti,
cabaret, herberg.
nab'fiala, iv. — = kabbala, geheimenisleer
(van de Joodsche rabbijnen), Joodsche bevoegdheid om to slachten.
Itabbalrftifit = kabbalistisch, geheimzinnig,
volgens of uit de kabbala.
ffattheter, tn. —, —en = (norbb.) twist, strijd,
ruzie, gekijf.
fatfban fin), fcbtn. (f.) = twisten, kijven.
I. na'bel, 1.
— = kabel, ankertouw ; onderzeesche telegraafleiding.
—n = aandeel, portie, lot,
II. na i bet, tr.
kavel.
ffa'belbericift, nt. = telegram.
= kabelgat.
na'betaatt, f. —(e), —en u.
kabeljauw.
—e u.
fta'bellau, m.
= kabellengte.
na'beitiinge,
ra'Oeln, Ici)M. (b.) = telegrafeeren, kabelen.
kabeltouw.
ftalmtfeif, :tau, I.
Sabine, —n = kajuit, kooi, (scheeps)hut.
nabinett, I. —(e0, —e kabinet, zijkarnertje;
kantoor ; vorstelijke, geheime kanselarij ; minis-

6.

terie, staatsregeering; kunst- of wetenschappelijke verzameling.
nabinett'au4gabe, tv. = kabinetuitgaaf, bijz.
mooie uitgaaf.
nabinett4'au4lefc, iv. = uitmuntende wijnsoort.
nabinettVlbefe#1, ; :frage, = kabinetsllorder; -kwestie.
= persoonlijke, (willenaülnett4ijuftI3,
keurige) rechtspraak van den vorst.
nabinettirlirift4, :minifter, m.; :rat,
m. = kabinetslicrisis (of ministeribele cr.);
-minister; -lid.
nattittett4lItfung, iv.= kabinets- of ministerraad.
nabinettltiict, f. = kabinetstuk.
na'bit zie stappe&.
nabota'ge (spr.: . taazje), iv. — = cabotage,
kustvaart.
nabrioletti, f . —(e)4, —e = kabriolet.
—n = hut, kleine woning,
nabule,
kombuis.
natitrIe, m. —n, —n = Kabiel, Kabyl.
—n = tegel.
ita'rftel, iv.
itaAetofett, m. = steenen kachel, faiencekachel.
Raba'ber, m. (u. I.) — — = kadaver, lijk, kreng.
nabett3', iv. —, —en = kadans, toonval.
= kadanseeren, kadans
fabenate'ren, TcOiv.
doen uitkomen.
— = kader, raam, stam.
Ra'ber, tn.

nabett.
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atb.

Zie ook W.

nabett', tn. —en, —en = kadet, leerling van Renton, :n. —4, —e u. — 4 = kaaiman, Z.-Am.

een militaire school.
abets ten anftalt, tv. (ob. :ItatO, T.); :forl*f.;
kadettellschool, -korps; -school.
4cOule,
m. —4, —4 = kadi, rechter.
•
f. = Cadix.
•
ablniunt, f. —b = kadmium (een metaal).
kaduuk, bouwvallig, vervallen.
fabur
tabuge'ren, fcbto. (b.) = voor vervallen verklaren. neerslaan.
Raley, m. — — = kever, tor; vroolijke, aardige
meid; einen
baben = aangeschoten zijn.
niilerart, to. = kever-, torresoort.
Raft 1. —(e)4 = kaf; beuzeling, nietigheid,
larie, onzin; (in ber (fiefeffenfpracbe) dorp.
= k.
Raffee, m. —4 = koffie; fcbtoaraer
zonder melk.
Raffeellauffat m.;
nt.; :flaunt, m. =
koffie ser vies ; -cultuur ; -boom.
= koffiellfilter
ffarfeellbeutel, nt.; :ba4tte,
(zak in de koffiekan); -boon.
faffeebrautt = koffiebruin, -kleurig.

krokodil, alligator.

narnteifter, m. = kaaimeester.
naln, nt. = Kain.
nalitiOttaf, =viten, f.= Ka1nsteeken, -merk.
Ralf. = Staffer ob. faiferlicb.
m. —4, — = keizer.

ffailerabler, m. = keizerlijke adelaar.

ffaliferbirne, to. = gele boterpeer.
nalferburg, ly = keizers-, keizerlijke burcht.
= keizerlijke garde.
ffailergarbe,
keizerlijke grafkelder.
ffailergruft, to.
ffais ferbau, f. = keizerlijk huis, keizerhuis.
Rafferin, to. —, —nen = keizerin.
nallerfrone, to. = keizerskroon (ook een
bloem), keizerlijke kroon.
fafferfirt = keizerlijk.
fat i ferfo = keizerloos.
actilertitantet, m. = keizersmantel, keizerlijke
mantel; ulster.
^ai'fernret j, f.; :fad, m., 4c4facOt, to.;
m. = keizer II rijk ; zaal ; -sslag ; -snede.
= imperiaal, groot-romein.
Raffeellbrentter, m.; :brett, f.; =eiL f. = nallerfArift,
koffie brander ; -blad ; -ijs.
keizerlijke rezidentie.
nat'ferfith m.
m. = keizerlIthee;
Raffeellgerat (ob. :gefitirr), f; :grunt), m.; ffailerlitee,
:1ytitt4, f. = koffiellservies (-goed); -dik; -huis. -stitel.
keizerschap,
naffeellfanne, in.; :MOM, in.; :mafifjine, ffailertutti, f. —(e)4, turner
to.; miible, to. = koffiejjkan; -praatjes; -kan keizerrijk.
(met filter); -molen.
keizerskeus.
ffailertuafif,
= keizerlijke waardigheid.
RaffeellOttanattng, tv.;
m.,:fe4afe, iv.= nailertufirbe,
koffie II plantage; -dik ; -kopje.
Unlit zie Staff.
= kletstante.
Raffeefehtuetter,
fajta-Wren (spr.: ..zjo..), fcbto. (j.) = cajoleeRaffeelltaffe, tr.; .,topf, nt., :trammel, 1-0.; ren, liefkoozen, vleien.
—n = kajuit, hut; aucb na:
:truirtfitaft, to.; :3eug, = koffiejjkopje; -pot
(of -kan); -trommel (om koffie to branden); jiitte.
-huis; -goed.
SitaiiiWberfoafter, m. = hofmeester.
Raffetw, 1. —(e)4 = koffeine.
nalabu, m. —4, —e u. —4 = kakatoe.
Kaffer; boer, lafa'o, nt.
= cacao.
u. —n, —n
Rafter, m.
onnoozele bloed, sul, sukkel.
nara'allbaunt,
:flointe, to.; :Offatmung,
= cacaollboom; -boon; -plan•
1. = Kaffer land; -vrouw.
tv.; :fitote,
eriifaith, f.;
tage; -schil.
taffrifcli = Kaffersch.
m. —(e)4, —e = kooi, hok.
Rafe (spr.: keek), m. —4, —4 = cake, kaakje;
Rafiller, tn. —b, — = vilder.
ook wel: ein Rafe4.
faleitt, fmtu. (b.) = kakelen.
na'fir, tn. —4, —4 = kafier, ongeloovige.
nartan, m. —(e)4, —e (u. —4) = kaftan, falen, zie faaren.
—(e)4 u. —en, —en = kakkeroverkleed.
Ralerfar,
(norbb.) kamertje, lak, albino; ook 't insekt.
—
Harter m. u. f.
kabinetje, hokje.
ftatobh'utou, rn. = booze geest.
= kakografie,
fag= kaal, onbehaard, zonder veeren, zonder Hafogra4Aie', im —,
bladeren, zonder gewas enz.; zonder geld; 't schrijven met fouten; geschreven stuk met
naakt, dor; faVe 91u4ffilcbte = nietszeggende, veel fouten.
—n = kakofonie, wankale uitvluchten; f. nnb fcbal = flauw en laf; nab/ Amide', to.
klank, wanluidendheid.
f. nub fabt = naakt en kaal.
.. teen u. — = cactus.
natlf*It, to. — = kaalheid, naaktheid, dorheid, Rat'ttO, tn.
onbeduidendheid, flauwheid.
= nalenber u. Kalendae (le v. d. maand).
–n = kalebas.
nalabarfe, nalebarfe,
na4I'fo4f, tn. = kaalhoofd, -kop.
—n, —n = Calabrier.
natabre'fe,
fabriiiptig = kaalhoofdig.
m.
—4,
—
=
(een
soort) hoed.
m.
—(e)4
=
kaam,
schimmel
(op
bier,
nalabrefer,
Rabin,
falabrelifit = Calabrisch.
azijn enz.).
nata'briett, = Calabrie.
fairnten, 1cbto. (b.) = schimmelen, kamen.
—, —en = calamiteit, ramp.
nalantitati,
falyinig = bekaamd, schimmelig.
ffabn, zie a b tn.
natattsber, m. —4, — = mantel; koornworm.
tn.
—4,
= flauwe woordspeling,
m.
—(e)4,
Seattle
=
roeiboot,
bootje,
nalauer,
II. Rant,
calembour.
schuitje, aak.
falauern, icbto. (b.) = flauwe woordspelingen
Rafinlabrett, 1. = bootjevaren, spelevaren.
maken.
Rafinsfattrer, nt. = roeier.
boottochtje, roei- ,f2 f. —(e)4, father = kalf; onnoozel, onRaftn'fa4rt, :partie,
bezonnen jong mensch, sul; bet einem ba4 St.
tochtje, roeipartij.
in bie Wugett fcbtagen = isms. wrevel opwekRat, tn. —4, —4 = kaai, kade, wal.
ken; mit frembem Stalbe 1311iigen = met een
nargetb, = kaaigeld.
anders kalf ploegen; ba4 golbene K. anbeten
=
kaik,
m.
—4,
—e
u.
nalf, ROM
= het gouden kalf aanbidden.
Turksch vaartuigje.

Raffle.
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—n = vaars.
Rabe,
farbett, rano. (b.) = kalven.
Riirberfiraten, zie Stafb4braten.
—, —en = kinderachtigheid,
nalberer,
dartelheid, gekheid.
= kalfsomloop.
niit'berriefrijfe,
niirberfern, nt., :fropf, m. = ribzaad, toeters (een plant).
niit'berinagen, m. = kalfsmaag, -leb.
farbe(r)n, fiii'bern, icbto.(b.) = dartelen,
grappen maken; uitgelaten, baldadig zijn;
braken.
1. = kalfsvel; trommel; bem
icbtuiiren = soldaat worden.
folgen ob. awn
nalb'ilfielfr4, f.; :ieber, T. = kalfs vleesch ;
-le(d)er.
faiblebern = kalfsle(d)eren.
=
nalb4'llauge, f.; :braten, tn.; =brine,
kalfsll oog ; -vleesch ; -bouillon.
:fopf,
m.
=
to.;
1.; :fettle,
kalfsllomloop; -bout (of -schenkel); -kop.
itatbO'llieber, ID. ; :ntitd), tr.; ,, febnitlet, tn. =
kalfslllever; -zwezerik; -oester.
= voet kalfsvleesch.
Raffi4'biertet,
Rafban'nen, V.= ingewanden, darmen, pens.
kalebas.
Ratebaffe, tn. —, —n
Rafebo'nien, f. = Caledonia.
Rafebirnier, m. —4, — = Caledonier.
faleboltifit = Caledonisch.
naleiboftop', f. —(e) g , —e = kaleidoskoop.
fatelbofftepifrO = kaleidoskopiscb, bont.
= kalkoen(sche haan).
falettetifiter
Raten'be, to. —, —n = kalende (in OostPruisen een kerkelijke belasting).
naleteber, m. — = kalender, almanak;
t. macben = verstrooid zijn, zitten peinzen,
suffers.
—n = kales.
natelciy,
Raffartor, m. to'ren; (aucb Ralf after)
= stoker; pluimstrijker; verklikker; druktemaker, bemoeial.
falfa'tern, icbto. (b.) - kalfateren, breeuwen.
= kali, potasch.
•
f.
— = kaliber, binnenwijdte
nattber, f.
v. geschut, grootte v. d. kogels; soort, slag.
actiltierbottrer, nt. = geschutboor.
faltberindflig = volgens kaliber.
failbrie'rett, icbtu. (b.) = kalibreeren, de behoorlijke wijdte geven.
m. —en, —en = kalif.
•
—e = kalifaat.
Ratite, 1.
Statifor'nfen, 1. = Kalifornie.
Kalifornier.
naliforltier, m. —4, —
falifornifd) = Kalifornisch.
= kaliko, gedrukt katoen.
m. — 4,
= kalium.
naqiunt, f.
Ralf, m. —(e)4, —e - kalk; geti3fcbter, unge,
gebluschte, ongebluschte kalk.
liiicbter
Rafranftrick m. bepleistering, laag kalk.
nalfatte, m. — en, —en = kalkant, orgeltrapper.
faiVartig = kalkachtig.
bepleistering, beraping.
nairbetvarf, m.
Raff s brei, m. = kalkbeslag.
kalkbrander
ftaff'brenner„ m.
nait'brettnerei, to. = kalkbranderii, -oven.
kalkJgroeve;
;
Raff'llbruct),
-melk (-water).
fallen, icbto. (b.) = kalken, in de
fatten
kalk zetten.
nairlierbe, tn.; :feifen, m.; :gebirge, T.;
:gritty , tn. = kalk aarde ; -rots; -gebergte ;
-put.

fainaltig = kalkhoudend.
Raff'hiitte, 113. = kalkoven, -branderij.
refit* = kalkachtig.
faifie'ren, fcbtr. (lj.) = kalkeeren, doordrukken,
aftrekkeii.
fat'fig = kalkhoudend, kalkig, kalkachtig.
actifIelie, n'. = kalktroffel.
= fresco-schildering.
nairmateret,
Raft' llraild),
:Oen, M. ; : fMiefer, tn.
kalkllmelk; -oven ; -lei.
R aft' II tinter, m.; :f0at, m.; :fteitt, tn. = kalk II sintel; -spaat; -Steen.
atf' teitM en, f.; :trog, m. = kalk deeltje; -bak.
= witkalk, kalkwater.
Raftliintte,
—, —en = calculate.
Raffulations,
nalfutalor, m. —4, ..to'ren = calculateur,
onderzoeker van berekeningen.
fatfutte'ren, fcb to. (b.) = calculeeren, berekenen.
naltivaffer, 1. = kalkwater.
RaffigraPfr, nt. —en, —en = kalligraaf, schoonschrijver.
—n
RaffigraOhie',
fartigra'phifit = kalligrafisch.
natIt'ope, = Kalliope, muze v. h. heldendicht.
nattnauf', nt. — (e)4, —e = kalmink (wollen stof).
nt. — = droomer, boekewurm, suffer; zemelknooper; pintheuker,
krenterig mensch.
Efaintduferel, tn. —, —en = droomerij, sufferij;
vrekkigheid.
= streek van de windstilten.
nailnen,
fattnie'ren, id-nu . (b.) = kalmeeren.
nalmilefen, V. = Kalmukken.
= kalmus, maagwortel.
ffahnu4, nt.
kalomel, kwikchloruuv.
Ra'lomel, 1. —4
—n = kalorie, warmte-eenheid.
natiorie',
— = kalorimeter,
m.
natorinteler, 1.
warmtemeter.
kal orisch.
fato'rifrb
Ralo'fite, zie dl afofcbe.
—, —n = kalotje, rond mutsje;
Rafotle,
kogelkap.
Ral'Oaf, m. 4, —e u. —4 = kolbak, huzaremuts.
fait (fatter, fatteit)= koud, koel, onverschillig,
ongevoelig, hard; f. madmen = koud maken;
dooden, vermoorden; fatte Scbate = koude
bier- of wijnsoep, koudschaal; fatte kiicbe
koude keuken, koude spijzen; e4 iibertauft
mieb f. = ik ril, huiver, ik krijg een rilling;
mit faltent Cute = koelbloedig; einen f.
ftetten = iem. uit zijn brood stooten.
= koudbloedig; koel(bloedig), ongevoelig.
— = koudbloedigheid,
Stait'biiitigfeit,
koelheid, onverschilligheid, onhartelijkheid.
— = koude; koelheid, onverschilligheid, onhartelijkheid.
m. = koudegraad.
feti'tett, icbto. (lj.) = koud maken, of-, verkoelen.
fait'bereg = koel, onhartelijk, ongevoelig,
harteloos.
fait'bijftiri) = koel-beleefd, koel-hoffelijk.
kouwelijk, koel.
natt'fcbate, t13. = koudschaal.
natt'fitlacifter, tn. = koudslachter, vilder.
koude smid, koudsmid,
m.
ft afti f
koperslager.
m.
=
koelheid,
onverschilligheid,
Rattlinn,
ongevoeligheid.
RaftWarferfoillianitaft, to.; mtethobe, vv.=
koudwatergenees inrichting ; -methode.
= koudwaterkuar.
naitluarferfur,
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Iffa
-, -It = slecht huffs, hut,
krot, kast].
gaitia'rienberg, m. = Kalvarienberg, Golgotha.
m. = Calvijn.
atbini4'mt0, nt. - = Calvinisme.
m. -en, - en = Calvinist.
Calvinistisch.
fatAinte'reit, ftttn. (tj.) = calcineeren.
naniutu,
= calcium.
= camarilla, (Sp.)
nantarirta,
-,
hofpartij.
nanteffite, zie Oamafcbe.
fainDiercit, icbtv. (b.) = wisselzaken drijven.
Ranfbrif, m. -4 = kamerdoek, kamerijksch
doek.
-n = kombuis.
nambirfe,
-n = kamee, in relief gegantee, to.
sneden steer'.
[ffanteen, g amer, f. -e = kameel,
kernel, domkop, os, kaffer; (ook:) blokker;
(stud. ook:) varken, boef.
namet' Llocf, tn. = kameelbok, antiloop-kameel.
g anterfiiiger, nt. = kameeldrij ver.
kemelshaar; geitehaar.
ganterbaar,
famert)iiren = kameelsharen, kemelsharen.
mannelijk kameel.
g amerhengit, m.
-n = Camelia.
g ametic, to.
gantelienbante, iv. Dame met de Camelia's.
RanteloOarb', nt. = giraffe, kameelpardel.
kamelot (een stof).
antetotts, m. -(e4
g antertlarber, tn. = kameelpardel, giraffe.
g antattute, tv. = wijfjeskameel.
g amatreiber, m. = kameeldrijver.
g antet'aiege,
= kameel-, Angorageit;
Lama.
= Muzen, zanggodinnen.
g antenen,
g anteratv, m. -en, -en = kameraad.
ffamerablAaft, iv. = kameraadschap; bentgenootschap.
anteraWfdjaftficij = kameraadschappelijk.
= Cameralia, staatsweteng anteralien,
schap.
nameratift', m. -en, -en = cameralist, staathuishoudkundige, oekonoom.
nantirle, iv. -, -n = kamille.
namillentee, m. = thee van kamille, kamillethee.
g amin', tn. u. 1. -(e)4, -e = schoorsteen,
haard; am R. fi en = in 't hoekje van den
haard zitten.
ft antlifauffat m. = schoorsteen(mantel)ornament.
= schoorsteenveger.
gamilffeger,
g amins !' feuer, f.; =geriit, 1. = haardjlvuur;
-stel (-garnituur).
schoorsteenmantel.
g amitt'nefimS, f.
gamin'llgitter, 1.; =Otatte, tv. = haardilijzer;
-plaat.
amitt'ro re, tv. = schoorsteenpijp, -buis.
= haard-, vuurscherm.
naminIciiirm,
haardkleedje.
Rantin'tepOiM, m.
gamigol s, -(e)4, -e = kamizool, wambuis.
namm,
-(e)4, Stiimme = kam (far bie
eine4 ,a0ne4, eine& sZebirge4, eine4
(settne4); manen; baard (dna ScbtiiffeN) ; steel
(ber Traube); affe4 fiber einen feberen = alles
over een kam scheren; ber fcbtvirft fbm =
hij zet een hooge borst op; wordt nijdig.
gantnOnt)ac4er, m. -4, - = kammaker.
kamvormig, als een kam.
famm'artig
g amm'biirfte, Iv. = kamborstel.
- = kammetje.

fcbiv. (b.) = (wol) fijnkammen,
kaarden.
fant'men, fcbitt.
= kammen.
g amlner, iv. -, -n = kamer (in alle bet.),
in 't bijz. kleine kamer, slaapkamer.
din'uter, m. -4, - = kammer.
g antIneramt, 1. = rekenkamer; kamer der
Domeinen; gemeentelijk beheer.
g ant'inerbote, tn. = bode (bij de eerste, of
tweeds kamer, enz.).
- = kamertje.
niinfuterMett, 1.
g am'merbarne, to. = dame van gezelschap,
kamenier.
g am'inerbiener, tn. ----, kamerdienaar; stommeknecht (een dientafeltje).
g iimmerei', in. -, -en = administrate der
domeinen; financiekamer; gemeentekas.
niintmereirgut, 1. = domeingoed; gemeentedomein.
niimmererfaffe, to. = gemeentekas.
= financieel begantmereiliertuattung,
heer.
giint'merer, tn. - = beheerder van de
financien (van steden, stichtingen); intendant;
hofbeambte; schatbewaarder.
= kamenier.
natn'nterfrau,
nant'nterfriiutein, f. = juffrouw v. gezelschap.
ganfmergericftt, = gerechtshof; kamergerecht.
atint'uternut, f. = domein.
nant interberr, m. = kamerheer.
[ffiimmerier', m. -4, -e = Stammerer.]
nanemeriager, tn. = lijfjager; (iron.) beroepsratte- en -muizevanger.
kamenier, kamermeisje.
gantimeriuttiger,
gant'ineriunfer, tn. = kamerjonker, -heer.
gam'merfiiipten, f. = kamenier, kamermeisje.
gamlnerinerbt, m. = keizerlijk lijfeigene.
g am'merlatal, in. = kamerlakei.
niim'nterting, m. -(e)4, -e = kamerdienaar;
kameraar.
= kamenier, kamerStantintertitabrlyn,
meisje, -j uffrouw.
= dienstmeisje.
nam' ntertnagb,
nanfmermulif, iv. = kamermuziek.
nantliterOriifibent, m. prezident v. d. kamer.
g am'merrat, m. = raadsheer bij de rekenkamer; (ook: Kammerrat als titel).
g am'merrlitter, m. = lid V. het kamergerecht.
g anfmerton, nt. = gewone of kamertoon (van
muziekinstrumenten).
nantInerturfj, f., zie nambrif.
natn'uterberbanblung, to. = kamerdebat;
handelingen.
am'nteritqe,
= kamenier.
gammlett, = paarde-, hals-, manevet.
Rantmlutteval, 1. = kamfoedraal, -etui.
g amm'aarn, = kamgaren.
ffamnehaar, f. = paardehaar, kamhaar.
m. -(e) g , -e = kammeling.
g aninfrab, = kamrad.
g amin'ithaittel, tn. = kametui.
g amneftiid, = hals-, nekstuk (eine4 ecbfen).
g ammluolle, iv. = kamwol, fijnste kaardwol.
g anun'3ug, m. kamsel, kamlont, gekamde
tont.
nantiYiten,
zie Ramenen.
name, en. -(e)&, Lampe = (norbb.) (de) kamp,
ingesloten stuk bouwland.
ft autpag'ne (spr.: kdpanje), tv.
-n =
Campagne.
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RantOani'le, tn. –4, –4 = campanile (afzon- [ffall'bef, to. –, –n = kan, goot; waterlelie].
Rattbeialter, m. –4, – =- kandelaber, kroon.
derlijk staande toren).
Rantbannla, to. –4, –4 -..- campanula, klokje. Ran'befattrfer, in. = kandijsuiker.
Rittn'Oe, m. –n, –n = kampioen, held, Rattbibat', m. –en, –en = kandidaat, aspirant.
Rattbiba'tettlifte, iv. = kandidatelijst, voorstrijder; (norbb.) beer (mannelijk zwijn).
Ram'Oet, m., –b, nampet = (oberb.) kam- dracht.
Rattlyibatur', m. –, –en = kandidatuur.
metje, kam.
fanbible'rett, fcbto. (b.) = zich kandidaat
RantOefei', to. –, –en = gehaspel, ruzie.
fant'Oein fi4j, fcbto. (b.) = kibbelen, kijven, stellen, solliciteeren.
fanbie'ren, fcbto. (b.) = versuikeren, kandeeren.
twisten.
RattittiOauder), m. = kandij(suiker).
ft auttiefrbebota, f. = campechehout.
Rant0f, m. –(e)4, Rtiml)fe = kamp, gevecht, Sane(e)I', In. –(e)4 = kaneel.
worsteling; R. bi4 auf4 geffer = gevecht op it a'nebaL tn. – U. .. baffe4, – u. .. bajie =
kanevas, stramien.
leven en dood; zie Z a 1 ein II.
Riitt'aurtt4, 1. –4, –e u. –4 = kangoeroe.
RamOrtienierbe, tn. = strijdlust.
Ranini, T. –(e)4, –e = konijnebont, (konijn).
fettnOrtiegterift = strijdlustig.
f. =
n1.; :f
-76ekrognij n.
fantOrbereit = strijdvaardig.
u tn
n"di
ffieen'
nll ba
f. —n, 'm.:;
ell,
nantOrtlerettfitaft, tn. = (toestand van) strijd- f4 nan
vaardigheid.

konijnellhol; -hok (-berg); -vel (-bont).

fiintOen, fcbto. (b.) (mit) = vechten, strijden, Rattliftettilgartett, m. (ob. =ae0eae, f.);
:faften, m.; 4viefei, 1. = konijnegokkerij,
worstelen (met of tegen).
-hok; -fret.
RantOer, m. –4 = kamfer.
niitttOler, m. –4, – = strijder, vechter, Rattler, nt. –,, – = kanker; spin, spinaeweb.
nanItici, 1. = Cannae.
worstelaar, kampioen; (bouwk.) impost.
nantlilerlibattnt, m.; :effia, in. ; =Of, f. --.,-_,.- niittterben, f. –4, – = kannetje.
Ran'ne, to. –, –n = kan, pot, kruik; au Lief
kamferliboom; -azijn; -spiritus.
Rautteferlfaure, to.; :fOiritusS, m. = kam- in bie St. auden= te diep in 't glaasje kijken.
nan'negiefgr, nt. = (politieke) tinnegieter.
fer II zuur ; -spiritus.
Ran'ttegiefgret, to. = (politieke) tinnegieterij.
famOrfiifOg, fant/efertig = strijdvaardig.
fan'negiefiern, fcbto. (b.) = aan politieke tinm.
=
strijdgenoot.
RantOrgefiibrie, :genoffe,
fautOrgeriiftet = uitgerust (toegerust) tot negieterij doen.
Ran'nel, to. –, --tt = groef, gleuf, cannelure;
den strijd, strijdvaardig.
RamOrgetiintmei, :getviiitt, f. = strijdgewoel. goot.
Ratittqlotbn, in. = kemphaan; vechtersbaas, rannetie'ren, Tcbt-D. (b.)-=-- canneleeren, uithaantje.
namOrtuft, iv. = strijdlust.
fantpfluftig = strijdlustig.
RantOriltital, m.; :prei4, m.; rxecbt, f.;
:ricbter, m. = kampliplaats, -prijs; -recht
(-wet); -rechter.
ft antOrrot 1. = strijdros.
naintiflOiet, T. = kampspel, -strijd, tournooi.
fantleunfetttig = buiten staat om te strijden;
einen f. macben = iem. buiten gevecht stellen.
nant`Pber, zie Rampfer.
tantOle'ren, fcbtv. (b.) = kampeeren.
RantOofan'to, m. –4, --4 = camposanto,
kerkhof.
St amrabi, zie Samerab.
ft =lin, m. – 4 =-- kamsin (Arab.: heete wind).
Ranttfdtabale, in. –n, –n = Kamtsjadaal.
ft atittfMat'ia, T. = Kamtsjatka.
Raltaan, 1. = Kanaan.
Ranaatti'ter, m. –4, – = Kanaäniet.
Ra'ttaba, 1. = Canada.
Rana'bier, m. –4, – = Canadees.
fatta'bitrb = Canadeesch.
Rand', m. –(e)4, .. nate = kanaal, gracht, riool.
nanalifation', tn. –, – en = kanalizatie,
rioleering.
fattatifie'ren, fcbtu. (b.) = kanalizeeren, rioleeren.
Rattanister, zie Ranaantter.
arena/ace, f. —4, —4 = kanapee.
Rana'rien II baunt, m.; qtr(0, f.; 4anten, in.;
:felt, m.; :bagel, m. = aanariellboom; -gras;
-zaad; -sek (-wijn); -(vogel).
fatta'rifrOe Zs'nfetn = Canarische eilanden.
Ranalter, nt. –b = knaster(tabak).
Rattba're, to. –, –n = gebitstang; einen auf
R. reiten = iem. in 't verhoor nemen, zeggen
wear 't op stoat, op de eteng rijden.

graven, uithollen.
nanttette'rung, Rannefirre, to. –, –(e)n =
cannelure, gootvormige groef.
ft an'ttenbectet, m. = deksel van een kan.
Ran'nengiefier, tn. = tingieter.
fan'nettweife = bij de kan, bij kannen.
namtibale, m. –n, –n = kannibaal, menscheeter, wreedaard.
fannibalifcti = kannibaalsch, wreed, woest,
duivelsch.
Ra'noe, f. –4, --4 = kano, lieht bootje.
L na'non, tn. –4, –4 = ka'non, regel,
richtsnoer, model; kerkwet; heiligelijst;
keur; ka'non (een fugaachtig muziekstuk,
kettingzang).
II. na'non, to. – = canon (dikke drukletter).
Ranona'be, to. –, –n =- kanonnade.
natto'ne, tn. –, –n = kanon, stuk, geschut;
rijlaars; kolomkachel; utter ber (ob. after) R. =
beneden kritiek, slecht.
Ranoltenboot, f. = kanonneerboot.
Rano'nettbonner, m. = kanongebulder.
nano'nettfieber, f. = kanonnekoorts.
natto'nettfutter, f. = kanonnevleesch.
rtatto'nengiefgrei, tr. = geschutgieterij
nano'nettnut, T. = geschutmetaal, -spijs.
nanoltentugel, in. = kanonskogel.
Ratto'nentauf, m. = loop van een kanon'
nattoltenfrigag, m. = knalbus, -born.
Rattoltenfdiufituette, to. = kanonschotsafstand.
nanoltenitiefel, m. = rijlaars.
Rano'nentulfdier, m. = kanonwisscher.
Ranottier',m. —(e)4, — e = kanonnier, artillerist.
fanotrie'ren, Tcbtv. (b. ) = kanonneeren.
Ft anonitat', f. –(e)4, –e = kanonikaat, domheersplaats.
itano'niter, m. –4, - ; Raittenitua, m. —,
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fer = kanonicus, kanunnik, domheer,
koorheer.
—, —en = kanonizatie,
nanonifation',
heiligverklaring.
fattoltifc0 = kanonisch, kerkelijk erkend;
volgens den kanon.
fanoutfle'rett, fcbtn. (b.) = kanonizeeren,
heiligverklaren, in den kanon opnemen.
Rattoniflitt, tn. —, —nen = kanonikes, domjuffer, stichtsdame.
Ranoniff, m. —en, —en = kanonist, leeraar
van 't kerkrecht.
Cantabrie.
Ranta'brien, f.
fanta'brifr4 = Cantabrisch.
—n = kantate, zangstuk.
Rantale, tn.
kant, hoek, rand, zijde,
Rattle, 11). -, —0
boord, zoom; [kant(werk)]; auf bie bobe
tegen = op zij leggen, besparen, overleggen.
nan'tel, f. — = vierkantig liniaal, karlet.
fan'tetn, fcbtn. (b.) = linieeren, kantelen,
wenden.
fan'ten, fcfno. (h.) = kanten, kantig behouwen; kantelen.
Ran'tenftelb, :tuck zie S.04ettffeib tc.
n ter.
Ranter, m. —4 = korte galop; ook:
fan'tern, fcbtn. (b.) = galoppeeren.
nattrbaren, tn. = kanthaak, balkhaak, zethaak; ant R. baben, beim St. paten = bij de
kladden hebben, grijpen; vastgrijpen.
—n = kantharide, spaanRanttiarrbe,
sche vlieg.
Rantia'ner, m. —4, — = Kantiaan, volgeling
van Kant.
fan'tin = kantig, met scherpe kanten, hoekig.
—n = cantilene, zangstukje.
naittite'ne, tn.
= cantille
Rantiffe (spr.: tielje), tn. —,
(gedraaid goud- of zilverdraad).
kantine; veldflesch;
nattti'ne, tn. —, —n
flesschekelder.
Rattlifefl = van Kant, Kantiaansch.
—(e)4, —e = kanton, distrikt.
nanton',
fantonal' = kantonaal.
fantonle'ren, ftinn. ((j.) = kantoneeren, de
kantonnementen laten betrekken.
- = kantonneering.
nantonie'rung,
Rantoul ft', tn. —en, —en = dienstplichtige;
ein unrtd)erer R. = een onbetrouwbaar persoon.
Rantonnentenr (spr.: ma), f. —4, —4 =
kantonnement.
nan'tor, m. —4, ..o'rett = cantor, voorzanger;
(ook titel van een) volksonderwijzer.
Stantorat', 1. —(e)4, —e = cantoraat, betrekking van cantor.
Rantore, to. —, —en = cantorswoning.
Rant'fffin, nt. —4, —4 = kantsjoe, korte
lederen zweep (Russ.).
Ra'nu, zie Ranoe.
naniefe, tn. —, —n = canule, buisje.
—, —n = kansel, leer-, preekstoel.
nan'aef,
R an'aelJIberetfantieit, to.; =betracbtung, tn. =
kansel welsprekendheid ; -rede.
Ran'aelbellef, tn. = klankbord.
; :rebner, m.; :ton, tn. =
an'AellIrebe,
kansellirede, -redenaar; -stijl (-toon).
RattOef, tn. —, —en = kanselarij, griffie.
RattAfellautt, f.; :beautter, nt.; :tote, m. =
kantoor van de kanselarij ; ambtenaar v. d. k.;
bode v. d. k.
Rangel' II biener, m.; :bireftor, m. = bediende,
bode van de kanselarij; hoofd v. d. k.
Ratt3fellorrfciaft, tv.=bureaukratie,ambtenaarsheerschappij

Ratt3feiliaOter, f. = model-papier, groot
formaat schrijfpapier.
= (een titel van een) griffier.
nattaterrat,
Ran3le"frfirether, m. = klerk bij de griffie.
= kanselarijschrift, -hand.
Rangeildwift,
Rangeijefretiir, m. = secretaris van de griffie.
nangertienet,
kanselarijzegel.
nt. = kanselarijstijl.
RattAfeiliorftattb, :borftefier, m. hoofd van
de kanselarij.
RanA'ter, m. —4, — = kanselier.
Ran lift', m. —en, —en = schrijver, ambtenaar bij de griffie.
—n = canzone, lied.
RattAo'ne, tn.
= kaoline, porceleinaarde.
Retain', 1.
Rai. (Rapitat).
nal), f. —(e)4, —e u. —4 kaap, voorgebergte.
kapabel, in staat.
faPa'bet
naPaun', m. —(e)4, —e = kapoen.
tn. —, —en = capiciteit.
naPeltatt', zie Raptan.
—n = kapel (: kleine kerk,
RaPelle, tn.
muziekvereeniging, orkeEt); smeltkroes.
nalninneifter, tn. = kapelmeester.
I. na'per, to.
—n = kapper (ingelegde
bloesemknop van den kapperboom in Z.-Eur.).
II. Ra'Per, m. —4, — = kaper, vrijbuiter,
zeeroover, zeeschuimer; kaper(schip).
na'Perbrief, m. = kaperbrief, -patent.
Ra0ere-r, tn. —, —en = kaperij, vrijbuiterij,
zeeroof.
faVertt, fcbm. (b.) = (weg)kapen, wegpakken.
Ra'PernlIfiriifie (ob. :fame), :ftrauci),m.=
kapper ll saus ; -struik.
nalletinge; nt. —4, — = Capetinger.
falife'rett, fcbtn. (b.) = begrijpen, vatten,
snappen.
RaOtitar'nefiit, 1. = capillair vat, haarvat.
RaPittaritilf,
— = capillariteit.
I. fapitaf' = kapitaal, voornaam, aanzienlijk,
voortreffelijk, hoofd...
II. RaOttar, 1. —(e)4, —e u. = kapitaal,
hoofdsom; R. au4 ettn. fcbtagen = kapitaal,
munt, voordeel uit iets slaan.
ROAM', 1. —(e)4, —e u. —er = kapiteel (kop
van een zuil).
= plaatsing van kapitaal,
ft Often-Wage,
kapitaalbelegging.
naOltatlehter, m. = hoofdfout, -gebrek.
faOttatitie'ren, fcbtn. (u.) = kapitalizeeren.
m. —en, —en = kapitalist.
naOttartert, m. = uitstekende, goeie kerel.
naPitentarft, m. = geld-, kredietmarkt.
nattitancentenfteue; tr. = vermogensbelasting.
fotOitatort = stapelgek.
RaPitaCfpak m. = kapitale, kostelijk5 grap.
rtalyitats berbredien, f. = kapitale misdaad.
RaPitiin', tn. —(e)4, —e = (scheeps)kapitein.
St Ortef, f. —4, — = kapittel, hoofdstuk;
domkapittel; einem ba4 (ein) lefen = iem.
de les lezen.
bijbelvast, tekstvast.
faPrteffeft
RaPitetr, zie Rapitat.
faOis teln, fcbtn. (b.) = kapittelen, de les lezen.
Rapitor, f. —(e)4 = Kapitool.
kapitolinisch, kapitolijnsch.
naOitot timit, 1. — Kapitool; (burfcb.) hoofd.
nattitutant', m. —en, —en = capitulant (iem.
die zich tot langdurigen dienst verbindt).
—(e)4, —e = kapitulant, kaRaVitufart,
pittelheer.
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—, —en = capitulatie,
kaOltutatimf,
overgave, verbintenis.
lapituite'ren, fc0M. (f).) = capituleeren, zich
overgeven; onderhandelen; zich verbinden
(tot langer diensttijd).
RatrIafen, 1. = kaplaken.
ita01ait, nt. —(e)4, Ralitane = kapelaan.
= kapok.
ROW', f.
fOo're4 = stuk, te-gronde, dood, kapot.
RaOot'tc0iititen, = kapothoedje, kapotje.
Rai)Paboi alett, = Cappadocia.
f. —4, — = kapje, mutsje, kalotje.
ROVe, iv. —, --rt = kapje. mutsje, pet;
(aan kleedingstuk, muur, dijk) kap; helm,
kolfkap (eine4 Zeitiffierfotben4); neusleer, punt
(be4 Scbube4); jebent Marren gefafit feine R. =
iedere gek heeft zijn ge'orek; Leber auf feine
eigne R. = ieder op zijn eigen hand(je); einem
an& auf bie geben = tem. er van langs
geven; zie Oruber.
febin. (b.) = (93iiume) kappen, toppen,
uitdunnen; (ben Oa% ba4 9tnfertau) kappen,
doorhakken; (ben ,t.On) snijden; (einen) er
van langs geven.
RaOmiintantet, nt. = kapmantel, cape.
ROI:3er, zie Raper (I.).
— = kabuiskool; kropkool,
RaVW, nt.
sluitkool.
kapoen.
ROO'fiabn, m.
= kepi, muts, pet, soldatepet.
na4'tl i, f.
knotwilg.
apOs tneibe,
RaWaaunt, m. = neuspranger, -nijper; teugel
met neusband en scherp gebit.
= kapriool, luchtsprong,
—,
kOrtole,
bokkesprong.
faOrtite'ren flab fcbto. (b.) auf etin. = eigenzinnig bij lets blijven.
= capricieus.
—n = omhulsel, doosje, foeRaOlet, tn.
draal, huls, zaaddook.; capsule; kardoes.
fOrfelartill, falrfelig = zaaddoosvormig.
raplettragenb = zaaddoosdragend.
= Kaapstad.
kalrftabt,
fainikies' = verstrikkend, netelig, lastig; rap=
tiiiie (rage = strikvraag.
fal)tibie'ren, fcbir. (b.) = voor zich innemen,
winnen.
nalnitt i ner, m. —4, — = Capuaan.
raputt' = kapot, stuk, bedorven; op; dood.
—, —n = kap, cipuchon.
kalni'ae,
—n capucinade, CapuRO113ina'be,
cijner preek, onbeduidend gebabbel.
Capucijner.
kapimi'ner, m. —4, —
Capucijner klooster.
kalniailtertiofter, f.
italmenerfreffe, tn. = Oostindische kers.
kapu3i inerlliniinc4, m.; zorben, m.; :prebtat,
tu. -= Capucijnerlimonnik, -orde; -preek.
m. = kaapwijn.
bergkloof, ketel.
Ray, f. —(e)4, —e
m. —4, — = karabijn, buks.
m. = karabijn 11itarabruerlIOaten, m.;
haak ; -schoen.
—4 = kaftarabinter' (spr.: . .nj ee), m.
rabinier.
—n = karaf.
naraffe, in.
= Karalben.
kararben,
farailtifch = Karathisch.
m. — 4, — = karakal (een soort lynx).
Raranibula'ge (spr.: laazje), —n =
karambolage; botsing.
farambotte'ren, fc01. (b.) = karamboleeren;
botsen.

= karambolpartij.
karainbatlartie,
—, --0 = karamel.
karanierte,
karat', f. —(e)4, —e = karaat.
karatsgetiticbt, f. = karaat-, goad-, markgewicht.
naratie'rung: ineif3e R.= zilverhoudende baren.
karaats.
farii`tin
—n = steenkarper.
karau'ftly,
—n = karveel, Sp. zeilschip.
actraberte,
—n = karavaan.
naratua'ne,
ferei', a. —, —en = karaRarainanferal",
vansera (openbare herberg voor karavanen).
karwats.
—, —n
narbat'frne,
farbatIci)en, fcbin. (b.) = karwatsen, zweepen.
narbilY, 1. —(e)4 = karbied.
karbefiiitre, in. = karbolzuur.
karbonade.
—n
narbona'be,
karbana'ri, 43C. = Carbonari (leden van een
vroeger politiek revolutionnair genootschap,
vooral in Napels).
—e = carbonaat, koolzuur
nartionat', f.
zout.
(b.) = carbonizeeren,
fartionifie'ren,
laten verkolen.
m.
—4,
—
= karbonkel, bloedkartnin'tel,
zweer, pestkool, negenoog.
niir'tter, en. —4, — = karreman, kruier,
voerman.
—n = kaarde, wolkam;
narbiiffite, Ia.
roskam.
tarbarftben, fMtn. (b.) = kaarden; roskammen.
— = wolkaarder.
narbettlAer, m.
ffar'be, iv. —, —n = kaardebol; weverskaarde.
kaarden.
far'ben, fcbin. (b.)
nar'benbiftet, in. = kaardebol.
narbittaii, m. —(e)l, ..nate kardinaal (ook
een war me drank : bissehop van witten wijn).
karbinarlmnit, tn. = hoofd-, kardmaal punt.
ffarbittaWfott, m. = kardinaalshoed.
= hoofddeugd.
narbinartugettb,
= hoofdgetal, grondgetal.
karbinal'Aatil,
= cardobenedickarbobenebirtenfraut,
tekruid, gezegende distel.
= strafvasten.
nareit3 ' ,
nareni'ieit, tn. = wachttijd.
(b.) = caresseeren, lieffareffie'ren,
koozen.
Warhol' , in. —(e0, —e = bloemkool.
karfreilag, m. = Goede Vrijdag, Stille
Vrijdag.
narfunlei, m. —4, — = karbonkel, karfonkel
(een roode edelsteen).
tarn = karig, zuinig, schraaltjes, gierig,
vrekkig, taai; f. an torten = karig met
woorden.
u.
—e; karnabor',
kargabeurp, nt.
—en, —e = kargadoor, scheepsmakelaar.
naego, m. —4, = cargo. lading; vrachtbrief.
far'fien, R0i13. (b.) = zuinig, spaarzaam, gierig
zijn; mit etin. f. = karig, zuinig met iets omgaan.
— = karigheid, zuinigheid enz.
Starg'ijeit,
karig, schraal, sober, zuinig, gierig.
zie
Raraiben le.
narrben
(b.)= met ruiten beteekenen,
farie'reit,
ruiten.
(spr.: kari-es),
— = caries, beeneter.
—, — en = karikatuur.
anrifatur',
Rarliatierenilinater, qeirtiner, m. = karikatuuril schilder, -teekenaar, karikaturist.
farifie'ren, fct)iv. (b.) = karik(aturiz)eeren.
tartar = carieus, aangestoken.
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hart, m. = Karel.
narEMen, 1. = Kareltje.
narlitf, m. —(e)4, —e = carlijn (een zilveren
rnuntstukje, ook een goudstuk).
nartift', tn. — en, —en = Karlist.
= Karlistisch.
narnietti ter, in. —4, — = Karmelieter(monnik).
narntefitt', f. —(e)4 = karmozijn, roode kleur(stof).
Raritan', m. —(e)4 = karmijn, roode kleur(stof).
karmijnkleurig.
farintiffarben
Rant, tn. —(e)4, —e = (nbrb.) karn.
far'nen, fcbto. (b.) = karnen.
—(e)4, —e = karneool, sardusnartteor,
steen, bloedrood edelgesteente.
karneval,
narnebati , nt. —4, —e u.
vasten, vastelavond.
— = konijntje; tuer ift ba4
Runic:fel, f.
R.? = wie is de beginner, de belharnel?
kornis, kroonlijst.
StarntW, 1. —e4, —e
narntbo'reit $f. = karnivoren, vleescheters.
= (nbrb.) karnemelk.
nartfittitcb,
niirttlett, 1. = Karintie.
niirntIter, tn. —b, — = Karintier.
Karintisch.
farn't(iter)iftb
na'ro f. —4, —4 = ruiten.
na'ro II (0, f., :bube, m. tc. ruiten aas ; -hoer
enz.
ffarotin', zie nartin.
attrotiinett, $1. = Karolinen (oil.).
fra'rotinger, 431. = Karolingers.
ta'rotinalfirb = Karolingisch.
inrotrnifeb = Karolinisch.
—n = karos, staatsiekoets.
naroffe,
gele peen, wortel;
—n
narorte,
kroot; karot (van tabak).
nartinrt(b)en, M. = Karpathen.
RarlYfen, m. —4, — = karper.
= karpervijver; her ,t■ ectit
narVfenteicb,
= iem. die wat levee in de brouwerij
im
maakt; ook: de wolf in de schaapskooi.
Carrarisch marmer.
farra'rtfrber Ttarmor
niirettett, f. —4, — = karretje.
—n = handkar, kruiwagen, kar
Rarire,
(ook voor „frets").
—4 carrè; ern fprengen =
ffnrree', f.
een card) verbreken.
— = kar.
naterett, m.
far'ren, fcbto. (b.) = kruien, karren, een kar
trekken of duwen.
ffar'rennabel, ID. = lemoen, boom.
nar'rengatti, tn. = karrepaard.
nar'rettgefaugner, nt. = dwangarbeider, iem.
die tot den kruiwagen veroordeeld is.
ffeterenfct)teber, m. = kruier.
nar'renftrafe, tr. = kruiwagenstraf.
narrele, to. —, —n = kar, kast, rtsrnmelkast.
Canarrie're (spr.: kariêre), to. —, —n
rriere, loopbaan.
--u carriole, Relit rijtuigje,
Rarriole, to.
postwagen, -kar.
— = kruier, koopman met
Riirr'ner, tn.
een handwagen, voerman.
—It = scheepskanon,
ffarrotta ibe, tv.
carronade.
farfit = (gewest.) flink, wakker.
Rarff, —e = greep, houweel met
twee tanden; (fcbtrei6.) kale rotsgrond; nok.
targften, fcbtu. (b.) = houwen, omhakken,
o m graven .
, —n = kartets.
ffartiit'frbe,
nartiit'fibenbiicOfe, to. = schrootbuks.
VAN GELDEREN, Duitach Woordenboek. I.

nartaffrbenfeuer, f. = kartetsvuur.
nartiiffcbertiaften, tn.= kartetsdoos, -koker.
nartat'fcbettlIfuget, iv.; :friptfl, tn.; :flateget,
tn. = kartetslikogel ; -schot ; -schijf.
nartaulte, to. —, —n = 25ponder, kartouw.
artaule
—n = Kartuizerklooster.
e% cur tiiuler, nt. —4, — = Kartuizer(monnik).
ffartiini feritofter, = Kartuizerklooster.
—, —n = kaart; biljet; Starten
ffarle,
fpielen = kaartspelen; bie Starten mifcben,
geben, abgeben = de kaarten wasschen o°
schudden, geven, afnemen of coupeeren; bie
karten Tctiag en , legen = (de) kaart leggen;
einem in bie garten feben ob. gucten = iem.
in de kaart kijken; bie Sarten auf ben Zifcb
fegen = (met) open kaart spelen; eine
nebmen = een kaartje nemen.
ffartea', f. —(e)4, —e
kartel, uitdaging per
kaartje; verdrag, overeenkomst; handelscombinatie, syndicaat, trust, kartel.
ffartett'frbiff, 1. = kartelschip, parlementair
vaartuig.
narteit'triiner, m. = brenger van 't kartel.
farlett, fcbtn. (b.) = kaarten, kaartspelen;
etto. f. = iets inrichten, aanleggen.
narlettbilb, f. = pop, figuur op de kaart.
kaarteblad, kaart.
narlenblatt, f.
narlenbrief, tn. = postblad,
=
kaartefabriek.
Rar'tenfetbrif,
narlengeben, f. = kaartgeven.
arlett ll elb, 1.; a uL f. = kaarte II geld ; -huis.
nar'tenttinfte, l31. = kunstjes met de kaarten.
ffarlentiinftter, = goochelaar (met de
kaarten).
narlettfurtftftiiii, T. = kunstje met de kaarten.
narlentegerin, —, —nen = kaartlegster.
narleitilinnober, m. ; :rarer, r.;
tn. = kaarte fabrikant ; -papier; -pers.
narlenllfrbiageritt, tv.,
1.; =f0jeler,
m. = kaartillegster; -spel; -speler.
narlettftantm, m. - stok, stok- of koopkaarten.
narlenftenttlet, m. - kaartjesstempel.
Rarlentrerf, f. = kaartwerk, atlas.
narlettpitinter, m. = kaarteteekenaar,
cartograaf.
—
Cartesiaan, volffartefialter, m.
geling v. Descartes.
farteWanifiter Zeufef ob. Zaucber = Cartesiaansch duikertje.
nartbn'oer, m. —4, — = Karthager.
fartba'gtfit = Karthaagsch.
zie nartaufe 2c.
nartbaiffe,
karteeren, in kaart
fartie'ren, fcf)to. (b.)
brengen; inschrijven.
ftartorfet, —n aardappel; nartoffeht
in bet Dlontur, in ber Scbafe = aardappelen
in de schil.
fiartorfeillbau, m.; :branntlueln, m.;:brei,
nt. aardappelilbouw; -brandewijn; -brij
(purée).
:felb, f. = aardappelllftartorfeillernte,
oogst; -veld (-land).
Anrtoffelfeifer, m. = coloradokever.
nartorfefIlftijften, f., :frantbett, to.; :fit:
(*It, in. = aardappelilkroketje; -ziekte; -koek.
m.;
ftnrtoffetllntebl, f.; :puffer, in.:
:ftiirie, to.; :fuppe, to. = aardappellimeel;
-koek; -salade; -meel; -soep.
Startograpir, m. —en, —en --= cartograaf,
landkaarteteekenaar.
nartograpOle', iv. — = kartografie.
23
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ftaffation4'gefurft, f. = voorziening in casfartogralAtfc# = cartograflsch.
*artott', in. —4, —e u. —4 = karton, bord- satie, indiening v. een verzoek om cassatie.
Tapier, (kartonnen) doos.

Raffationnof, m. = hof van cassatie.

licht karton inbinden.
—n =
artottna'ge (spr.: ..naazje),
kartonnage.
—n = kardoes.
fiartuld)e,
Raruffetr, f. —(e)4, —e u. —4 = caroussel;
draaimolen.
= karwij.
Raribe tn.
= Stille week.
flarloodie,
—tt = Karyatide, vrouwenartjatt'be,
lijke figuur als zuil.
tn.
u.
f.
—4,
— = kerker, gevangenis
Rar'3er,
(vooral school- en universiteitsgevangenis).
RarAfttont', 1 . —(e)4, —e = kanker(gezwel).
Rai, zieii e.
—n = dievekroeg.
Itafrf)enetne,
Staff/Emir f. = Kasjmir.
RafOlnirturfi, f. = sjaal.
Rafrnit'bett, 431. = Kassuben (Slay. volksstam
in West-Pruisen).
=
= kaas; Scbtvefaer
Safe, tn. —4,
bocb =
Zwitsersche kaas; ein Stericben brei
een dreumes, een peuter.
fii s feartig = kaasachtig, kaasvormig.
= daarom is
Ralebrot, 1.: ?arum ift fen
Been reden.
kaasvorm.
nalefornt, tn. =
kaasvormig.
falefOrntig
= kaasilhuis; -hut
f.;
(op de Alpen).
Rafein' (3 Sithen), f. —(e)4 = kazerne, kaasstof.
:fuMen, tn. = kaaslikaStiilellfatnnter,
mer; -koek.
= een arme
Ralefeitirtjett, f.: ein arme4
slokkes.
Riilefraut, f. = kaasjeskruid.
In. — 7 —n = kazuifel, misgewaad,
naletaben, tn. = kaaswinkel.
—n = kazemat.
Rafentatle,
Ralenteffer, f. = kaasmes, lomp mes.
fiffett, fcbtp . (b.) = kazen, kaas maken; kaas
worden, stremmen.
—, —en = kaasmakerij, zuivel*Mere,
fabriek.
—n = kazerne.
Rafer'ne, tn.
Rafer'nenblenft, m. = kazernedienst.
Rafeett(en)hof, m. = binnenplaats van de
kazerne.
Rifaeftoff, nt. = kaasstof, kazerne.
nt. = (school)rapport.
fit'fiftt = kaasachtig.
Mita = kaashoudend, met kaas; bleek.
m. —(e)4, —e = kazimir (een wollen stof); Kazimier (eigennaam).
Rafrno, f. —4, —4 = kazino.
kaskade, waterval.
—,
Rana'be,
helm.
na4fett', f. —(e)4, —e u. —4
RaifOar, nalper, m. = Kaspar, Kasper, Jasper; St afper = ook: malloot.
na'Werle, m. = Jan Klaassen.
nallierfetbeater, f. = poppekast.
Ra'fOifebe4 Veer = Kaspische zee.
= contant.
— = kassa; 13er
*arta,
g aff abut, f. = kasboek.
Stariaprei6, m. = contante prijs.
Raffation', tn. —, —en = cassatie, vernietiging (van een vonnis); ontzetting (uit een
ambt).

—n = kas; bureau; loket; zieg affe,
kebus, -fonds; Me R. filbren = de kas houden;
macben = de kas opaufmacben,
Me St.
fen = bij kas zijn.
maken; lief
Rarfenabfrniut m. = 't opmaken v. d. kas.
narfcnarat, m. = busdokter, fondsdokter.
Raffettbeamter, m. = ontvanger, kassier,
kashouder.
Raffettbeftattb, m. = kasstaat, bedrag in
de kas.
Raffenbittett, f. = schatkistbiljet.
Raffenbote, :biener, m. = looper.
Raffettbefett, en. = to-kort in de kas, deficit.
RaffentleNit, 1. = deficit, to kort in de kas.
Raffeitbiebftaig, m. = kasdiefstal.
RaffettfiOrer, tn. = kassier, kashouder,
penningmeester.
Raffettfchein, m. = bankbiljet, muntbiljet.
Raffettftiid, = kasstuk.
Raffenftur3, m. = recette, ontvangst.
Raffettivart, tn. = penningmeester, kassier.
—n = kastrol, casserol,
Rafferorte,
groote pan.
—n = kassette.
afferte,
faffettiert' = met kassetten, met vakken of
vakwerk.
— = kassia (een specerijplant).
Raffia,
Raffi'ber, tn. —4, — = geschrift, brief.
Raffle, zie St a f fi a.
*Offer', m. —(e)4, —e, zie St a f fi e r er.
(tj.) = casseeren, (een vonnis)
fattie'ren,
vernietigen; (uit een ambt) ontzetten; einen
StemInt f. = een zegel afstempelen.
Raffie'rer, m. —4, — = kassier, kashouder;
penningmeester.
zie a ff a tf o n.
Raffie'rung,
= Kassiopeia (een sterrebeeld).
— = meel- of keukensuiker.
ftaffona'be,
Raffit'ben, zie nafcbuben.
faffu'bffd) = verdraaid, duivelsch.
—n =
Raftagnetle (spr.: kastanjette),
castagnette.
Kastalische bron, dichRafta'fifite Clueffe
terbron.
—n = kastanje.
Raftaltie,
Rafta'niettaffee, n9. = kastanjelaan.
faita'niettbrann = kastanjebruin.
RiiftAett, f. —4, — = kastje, kasje, kassette,
kistje.
—n = kaste, stand.
Ra'fte,
fattel'en, fcbit). (tj.) = kastijden, tuchtigen.
— en = kastijding, tuchti ging.
Raftei'ung,
Raftea', f. —(e)4, —e = fort, burcht, citadel,
versterking.
Rafteffatf, m. —(e)4, —e = kastelein, slotvoogd; huismeester.
Ralten, m. —4, — (u.'often) = kist, kast,
koffer; (brieve)bus; gevangenis; kas (invatting voor edelsteenen); [kas, koornzolder];
ein after St. = een oude barak.
[naltenamt, f. = beheer van den kloostervoorraad, kantoor voor de ontvangsten in
klooster of heerlijkheid.]
= kastellnaltentlaelft, nt.; :berrfitaft,
geest; -heerschappij.
naltenntaMer, in. —4, — = kaste-, koffermaker.
nartettufir, ix). = staande klok, Friesche klok.

Rartottle'rett, fcbilo. (b.) =-- kartonneeren, in Raffaluabrot, T.= cassavebrood, maniokbrood.
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rna'ffettbont, m. = kloostervoogd, rentmeester,
thesaurier v. een kloosterj.
— = Kastiliaan.
Raftitta'ner, m.
faftilia'nifM = Kastiliaansch.
= Kastilie.
Raffiter, aiiirtter, m.
= ontvanger,
rentmeester.
ffajtor, m. -4, —e u. = kastoor, bever(bont); ook=--ffaItorinit, m. = kastoren hoed.
Raftraf, m. --en, —en = castraat, gesnedene.
Raftration% tn. —, —en = castratie.
faftrie'ren, fcbin. (b.) = castreeren, versnijden.
Rafuntitat', —, —en = toevalligheid,
cazualiteit.
Raluar u. Rafuar', —(eA —e — kazuaris.
Rafuifts, m. —en, —en = cazuIst (een godgeleerde van een bijz. richting).
— = cazuIstiek.
Rafuritif,
raful'itifc0 = cazuYstisch.
— = cazus, geval, naamval.
a'fu4, m.
= naamvalsuitgang.
na'Wenbuttg,
Rat, zie Rate.
natafatr, nt. —(e)d, —e = katafalk, lijkstoel.
natafontile, —, = katakombe, onderaardsche gang met graven.
fatalertifc# = katalektiscb, onvolledig, verkort (van verzen).
natafe0fie, tn. — = katalepsie, zinvang, verstijving, verdooving, krampberoerte.
fatatelYtifcb = kataleptisch.
Ratatoff, m. —(e0, —e = catalogue.
fatafoaifie'ren, fcbin. (b.) = catalogizeeren.
nataltritien, f. = Catalonia.
fatato'nifit = Catalonisch.
.. men = kataplasma,
ffataOta4'nta, 1.
omslag, pleister.
—(e)l,
natapult',
—e; Rataptirte, In. —,
—rt
katapult, werpmachine.
I. ffa taraft', m. — (e)", — e = katarakt, waterval.
— = katarakt, grauwe
nataraUt(e),
staar.
Ratarrfr, rn. —(e0, —e = katarrhe, ziekelijke slijmafzondering, verkoudheid, zinking.
fatarrbalifc4 = katarrhaal.
nata'fter, m. u. f. — = kadaster; (ook:)
legger (voor belastingen); in ben A. eintragen
= kadastreeren.
nataftro'Obe, tn. —, —n = katastrophe, ramp,
ontknooping; beslissende wending, keerpunt.
Rate, —n = (norbb.) boere-arbeiderswoning.
—n = katecheze, katechenateMcle, in.
zatie, godsdienstonderwijs.
ffatecijet', m. —en, —en = katecheet, katechizeermeester.
— = katechetika, leer van de
natecOelif,
katecheze.
faterOetircb = katechetisch, vraagsgewijs.
— = katechizatie.
naterfOration',
katechizeeren.
fateitiffe'ren, fcbin. (b.)
.. men
katechismus,
natertiWntu4, m.
leerboek in vragen en antwoorden.
= katsjoe,
tratecipe (spr.: .. sjoe, f.
samentrekkend middel.
m.
—en,
—en
=
katechumeen,
nateMuntelt(e)
geloofsleerling, katechezant.
—n = kategorie, algemeen
Sintegorie, iv.
begrip, soort, klasse.
fatego'rifit = kategorisch, bepaald, beslissend.
Sia'tenntann = t d t'ner.
Rater, in. — —
kater; haarpijn, katterigheid; einen St. Oben = katterig zijn ; einen

moratifcben
baben
gewetenswroeging
(over lichtzinnige handelingen) hebben.
atOttana, Ratlytene = Katharina.
= Kaatje.
Statty'ber, m. u. 1.
— = katheder, leerstool, redenaarsgestoelte.
natbe'berqfcmiati4inu ,S, nt.; :ttletanit, m. =
kathederlisocialisme, -wijsheid (of professorale wijsheid).
Ratbebrale,
—n = kathedraal, hoofdkerk, bisschoppelijke of domkerk.
.ffatbe'te, Iv. —n = rechthoekzijde; loodlijn.
nat4e'ter, m. -4, — = katheter, urineafvoerbuis.
Hatbo'be,
—rt = kathode.
natbotiV, tn. —en, —en = katholiek.
fatipniiM = katholiek.
natbotilitt, u). —, —nen = katholieke vrouw.
Ratholl3161itu#, tn. — = katholicisme.
fatilina'rifc4 = Catilinariech, (als) van Catilina.
— = (norbb.) boerearbeider,
Ratner, m.
bewoner van een kleine boerewoning.
ratoltifM = Catonisch, van Cato, streng.
ffartegatt, 1. —(e) = Kattegat.
nattun', m. —(eA —e = katoen; gebrucfter
St.
gedrukt katoen, sits.
= katoenilnattun'llbruder, m. ; =fabrif,
drukker; -fabriek.
rattu'nen = katoenen.
Rattuttleittivanb, to. = katoenen stoffen.
faiftiatgett fcbin. (ti.) (Bart: gefapalgt)
= plukharen, kibbelen.
—, —en = vechtpartij,
natOafgerei,
kloppartij, kibbelarij.
fatOucieln, fcWn. (t.) = veel komplimenten,
strijkages maken, pluimstrijken, flikflooien.
— = katje.
nii#Aen, f.
Rat'3e, In. —n = kat, poes; valschaard;
gordelbeurs, geldriem; er gebt um bie
Sac be berum, Inie Me St. um ben fret
hij draait er omheen, hij zeurt en treuzelt;
ba& ift fur bie
= dat helpt niets, beteekent niets, is niemendal waard, verloren
moeite; ba,?, trtigt
auf bent Scbtuanae
fort = dat is bedroefd weinig; bie
mauft
finN = de zaak loopt verkeerd; bad macbt
her
(einen Oucfel = dat hindert niet; bie
neunfcbtodnaige
de kat met negen staarten d. geesel, karwats, waarmee vroeger
de matrozen afgestraft werden ; zie anbdnge n.
far3enartig = katachtig, als een kat, valsch.
katteoog; doove netel, katft ativnauge,
oog (een edelgesteente).
met katteoogen.
fat'3ettiiugin
nat'3enbart, m. = snor, snorrebaard.
nati3enbuctei, m. = katterug, kromme rug;
einen
madjen = strijkages maken, pluimstrijken, flikflooien.
kattegemauw.
nal3e-ngefebrei, 1.
nat'vngtimuter, m. = mica.
nati3engolb, f. = kattegoud, gele mica.
fat'aettgrau = katgrijs.
Rafieniammer, m. = katterigheid, haarpijn.
Siat'3eniopf, m. = kattekop, domkop; oorveeg; klein kanon.
nati3ettlImitt3e, Iv.; :mufti, iv., :Mote, In.=
katje 11 kruid ; -muziek ; -poot.
RafacittlfiitcOeu, f. =rozekransje; droogbloem.
Raf3enlifrtytt, m.; :fdjitian3, m =filber, f.
= kattelj ',Trees; -staart; -zilver (witte mica).
nat'vtifprunn, m. = kattesprong;
ift nut
eitt
= 't is raaar een paar stappen.
23*
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nat'actitifeft, tn. = afzonderlijk tafeltje (in
een hoek).
ratt'bertt, fcbtv. (b.) - kolderen, koeteren,
koeterwalen; (oberb.) sjacheren, woekeren.
fatt'bertvelfrn koeterwaalsch, bargoensch.
—n = hut, kooi.
nan'e,
fatt'ett, fcbtb. (t.) = kauwen; an ben Ragan
f. = op de nagels kauwen; (Stabaf) k., pruimen.
ran'erit (fits), fcbtv. (b.) hurken, op de

hurken zitten, gaan zitten.
nauf, nt. —(e)4, Riiufe = koop, inkoop, aankoop; handel, zaak; einen abfcblief3en =
een koop sluiten; ba4 mut man mit in ben
nebmen = dat moat men op den koop toe
nemen, dat is nu eenmaal zoo; mit in ben St
geven = op den koop toe geven; er op toe
geven; feicbten nauN babonfommen = er
goed(koop), gemakkelijk afkomen, zonder
kleerscheuren er afkomen; [ft. unb 2auf =
de dagelijksche prijs, de gewone gang van
zaken].
acturanfittag, m. = schatting, waardeering;
aanplakbiljet van een verkooping.
ffaufbriet, nt. = koopkontrakt.
(4.) = koopen; (beim Zomino,
tattlett,
fpiet) koopen, eten; tva4 faufe icb mir bafilr?
wat heb ik daaraan? ficb einen f. = iem. zeggen, waar 't op staat.
nau'f er, m. — = kooper, klant, aankooper.
nattrfabrer, tn. —4, — = koopvaarder (man
en schip).
— = koopvaardij.
nattffabrter,
= koopffaittfabrteilflotte,
vaardij vloot; -schip.
Hauffrau, tn. = koopvrouw, handelaarster,
winkelierster.
inkoopgeld.
aufgetb, f
ffaufgefitiift, f. = koop, handel.
natirgut, f. = koopwaar.
nattrbalte, iv. verkoophuis, -lokaal, bazar,
magazijn.
aurhanbel, nt. = koophandel.
fiattna0, = magazijn, entrepeit, verkoop_lokaal.
ffaurberr, m. = koopman, groothandelaar.
naitrfarte, iv. = koopkaart (int narteni)liet).
nattrfontraft, m. = koopkontrakt.
auflabett, ut. winkel, magazijn.
= kooplieden, -lui.
nattrteute,
fiittflic0 = to koop; omkoopbaar, veil; f. an
ficb bringen, ertverben = door koop verkrijgen,
f. ilbertaffen = verkoopen.
aiiurticbfett, iv. — = veilheid, omkoopbaarheid.
= kooplust.
naufstuft, iv.
faurtuftig = kooplustig, koopgraag.
koopman,
nattfutattn, m. —(e)4, ..teute
handelaar, winkelier, kruidenier; er ift t.
=
hij is in den handel; er ift fein
hij is geen man van zaken.
handels...,
koopmans
...;
faurntannirM =
faufmannifcber Stit, lInterricbt = koopmans-,
handelsstijl, handelsonderwijs; faufmiinnifcbe
anb(fcbrift) = koopmanshand; ba4 ift nidji
f. = dat is in den handel niet gebruikelijk.
nattratattufdiaft, in. = koopmansschap; koophandel, de kooplui.
nattratatttObiener, tn. = handelsbediende.
attrntamOgertrOt,^ rechtbank van koophandel.
ftaurntattwbout, f. handelswaar, goederen.
winkelbediende,
nauttnannOunge, en.
-jongen.

nattrutann4fottfut, m. = koopmansconsul.
fraurntanttNabett, tn. = winkel, magazijn.
nattratann4tebrling, en. jongste bediende.

iltutrinannOtanb, m. = koopmansstand, bandelsstand.
nauftnantiftiare, Iv. = koop-, handelswaar.
nattrprelL m. = koopprijs.
naurrectit, 1. = recht van in- en verkoop.
ffauffebtiting, m. = koopprijs; handgeld,
godspenning.
nauflIfttatute, tn.; :bertrag, m. = koop som ;
-kontrakt.
nattnettet, m. = aanplakbiljet van een verkooping; koopbrief.
ffaulantin, m. = (mijnw.) bijl.
naufalten, f. = Kaukazie.
—
Kaukazier.
naufalier, m.
faufalitcb = Kaukazisch.
ffaulaguL m. = Kaukazus.
ffaut'flarich, :robf, m. pos, post (een soort
stekelbaars), ook: groot- of dikkop.
:quabbe,
:babbe, iv.
nauFfroftt,
donderpad, kikkervischje.
faum nauwelijks, ternauwernood, net, bijna
niet; f. genfigenb = maar even voldoende; er
tvirb eh f. tun = ik denk niet, dat hij 't doet;
ik geloof haast van niet, ik
icb glaube f.
zou 't niet denken.
nate Il mittet, f.; :nutRet, In. = kauwll middel ;
-spier.
—n = heuvel; bosje.
nalfbe, tn.
kauri (scherp als munt).
—,
ffau'ri,
ffaitiriffintecte, tn. = kaurislak.
faufat' = cauzaal, oorzakelijk.
ffaufalititr, tn. — cauzaliteit, oorzakelijkheid.
ffaufahtept4,:aufantutenbang, m. = cauzaal
:.of oorzakelijk verband.
ba = cauzatief.
actufatil(um), 1.
fatt'fiter, zie fofcber.
=
kaustika,
inbranding;
etskunst.
nattltit, —
faultifit = kaustisch, inbrandend, bijtend,
scherp; hekelend.
naus tabai, tn. = kauw-, pruimtabak.
kuil, gat.
naule, to. —,
—, —en = cautela, voorzichtigffautel',
heidsmaatregel.
nautertratton', tn. —, —en = kauterizatie,
't branden bij operaties.
ran'terifteren, fcbtv. (4.) - kauterizeeren.
Raution', tn. —, — en = cautie, (waar)borg,
zekerheid, garantie, onderpand, borgtocht;
geven
= onder cautie.
Raution4lItattne, to. = waarborgsom.
naut'fituf, tn. u. f. —(e)4 = kaoetsjoek.
Rau& m. —(e)4, Aiittae - steenuil, katuil,
nachtuil; zonderling, rare snaak. klant (ein
after, ebrticber, feiner, furiofer, tuftiger, narri=
fcber, reidjer, fcbnurriger, tvunberticber R.).
f. —4, — = uil.
nabatter', m. —(e)4, —e cavalier, ruiter,
ridder, edelman, danser.
fabalteentitfAg = ridderlijk, beleefd, galant.
nabatia'be, iv. — n = cavalcade, ruiterstoet.
nabarlerie, tn. —n = cavalerie, ruiterij.
nabanerie'offiater, m. = officier bij de cavalerie, cavalerieofficier.
nabatterift, m. —en, —en = cavalerist.
nabatilte, tn. —n = cavatine, lied.
nabent', m. —en, —en = borg.
na'biar, m. —(e)4 = kaviaar.
na'bictritriitrlyn, f. = broodje met kaviaar.

fabie'ren, lAro. (t.) = caveeren, borg blijven.
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= (dievetaal) vilder.
—
Rat/Wier,
—, —en = vilderij.
nab-Mere,
affen =
ftattiafr, ffalunfle, tn. .. alien,
(Turk.) kawas, lijfgardist, politieagent.
Iftmile, tn. --n, —n = kacike, stamhoofd v.
d. Indianen.
ffeble, tn. —, —tt = bijzit.
.fte04' ebe, tv. = natuurlijke echt, concubinaat.
—, —nen = bijzit.
neb'4in,
ffeb4lueib, zie A e b f e.
ted = vermetel, koen, stout; vrijpostig, driest.
= vermetelheid enz.
ffed'Oit,
retilid) = vermetel, stout, koen, driest.
m., zie St4ebibe.
Reef, zie a f e.
[Reed, 1. —a, —e = gletscher.]
— = kegel; lettersoort, corpus;
lie'nel, m.
A. fdyieben ob. fOielett = kegelen; abgeftum)pfter
• = afgeknotte kegel; mit Ainb unb t. =
met 't heele gezin; er 4at Weber nittb nod)
^ = hij heeft kind noch kraai.
tv.=
=auffetler,
Regal ar4fe,
kegel as ; -jongen; -baan.
ffe'Retilbrett, 1.; qiiitte, tv. = kegelilplank;
-vlak.
kegelvormig.
te'Reffkirmin
Re'nefilnelb, f.; =lung e, In. ; : fund, ty. =
kegel II geld; -jongen ; -bal.
Re'Relfilittle, to.; -mantel, m. = kegellsnede,
-mantel.
te'Rettt, f(ttn. (40 = kegelen.
Ite'dell1Partie, m.; :frOieber (ob.:finder), m.;
:fttititt, tn. = kegellipartij; -aar; -suede.
f. =
m.;
suede; -spel.
itegelftunipf, m. = afgeknotte kegel.
— = kegelaar.
Reirter,
keelletter.
neblifnutftabe, tn.
Rebt'bectel, tn. = strotklep.
tv.
—n
=
keel,
hals, strot; groef,
nelyte,
sleuf, gootje; einem ba4 Eeffer an bie feben =
iem. het mes op de keel zetten; bie unrecOte
t. = de verkeerde keel, 't verkeerde keelgat.
feWless, fd)tu. (4.) = (eine Saute) groeven,
uithollen; (haring) kaken.
nefOropf, tn. = strottehoofd, larynx.
= ontsteking van
neffilopfent3iinbung,
het strottehoofd, laryngitis.
ffebIlopffriituittbfudit, tv. = luchtpijpstering,
laryngophtisis.
netillopffineget, m. = keelspiegel, laryngoskoop.
ReIWtaut, m. = keelklank.
—n = holle lijst, tolaan.
ReIgleifte,
It eirfung, tv. —, —en = groef, sleuf, goot,
cannelure.
bie A. friegen = den slag beet
Reim,
krijgen; een zaak goed aanpakken.
tteljectiO, nt. — = laatste wilds dans op een
feest, vroolijk slot, slotpret; ben St. madyn =
de laatste zijn (die weggaat); alles schoon
vegen.
= bezem, stoffer.
ffeigi befen,
fteig'biirfte, tv. = stoffer.
—n = hoek (einer
ft Wye, tv.
telyren, 1c4m. (4.) = keren, vegen, schoonmaken; keeren, omkeeren, wenden, toekeeren;
jeber fe4re bor feiner Ziir = laat ieder voor
zijn eigen zaken zorgen; neue Tiefen f. gut =
nieuwe bezems vegen schoon; einem ben
Otiiden f. = iem. den rug toedraaien; affe
hinge bum beften f. = alles ten guede keeren;

strae.

T., I. = omkeeren, terugkeeren; in fit t. =
tot zich zelf inkeeren: in fic4 gefe4rt = in zich
zelf gekeerd; fic4 an einen ob. ettva4 f. = zich
aan tem. of jets storen.
— = veger, schoonmaker.
fteirrer, tn.
Reirriffit, m. u. —(e) = (op)veegsel,vuilnis.
ffeirriditlfat 1.; =tiaufen,
: Wilda, =
vuilnis II bak ; -hoop; -hoek.
keerrijm, refrein.
Rebereint, m.
nefojeite, tv. = keerzijde, ommezijde; (van
munt) keerzijde, revers.
IOW = rechtsomkeert 1 St. mac4en of fe4rt,
ntac4en = rechtsomkeert maken, terugkeeren.
I. netWunt, m. = ommezien; lot St. = in een
ommezien.
It. fetjr'um = beurtelings.
ffeWtoifd), m. = stoffer, veger, plumeau.
raciib(c), m. —n, —n = (fiibb.) aas, kreng,
gemeene kerel, schooier, ellendeling.]
tv. — , —n = (filboftb.) gevangenis,
hok, krot, kot.
zie feudten.
teffeit, ft. (feife, fiff, gefiffen) ob. 1c4ro. (4.) =
kijven, schelden.
kijver, schreeuwer.
Rei fer, m. —4, —
Reif, tn. —(e)l, —e = wig, wigge, keg(ge);
(bliksern)straal. (-)schicht; sluitsteen; auf
einen groben Mot ge4iirt ein grober £. =
ruwheid moet met ruwheid bejegend worden,
hard tegen hard.
Retie, 431. = slaag, stokslagen.
Reirbein, f. = wiggebeen.
feilett, fdjtv. = inslaan, indrijven (met
een wig); ranselen; probeeren te overreden,
te lijmen.
— = ever(zwijn).
Refer, m.
fteiferer, tv. —, --en = vecht-, kloppartij.
feirfannig = wigvormig.
1. = peluw.

ffeit'ffeib, f. = japon met schuine strook.
iv. = spijkerschrift.
= wigvormig of driehoekig
Reirfttid,
stuk.
Reim, in. —(e)?, —e = kiem (eig. en fig.);
Steime treiben = ontkiemen, kiemen, uitloopen.
Reinebtii4cOett, = kiemblaasje.
Witten, rapt). (4.) = kiemen, ontkiemen,
uitloopen, uitkomen, ontspruiten, zich ontwikkelen.
fetuffiitita = kiembaar, in staat om te ontkiemen, levensvatbaar.
zaadhulsel, zaadhuisje.
tv.
= germinal, maand van de
ffeitnIttintat,
ontkieming.
= (ont)kiemtijd.
ffeint'aeit,
geen; feiner = geen een,
rein (feine, fein)
niemand; feiner (—e, —(e* bon beiben =
4abe feinen (—e, — e) =
geen van beiden;
tk heb er geen.
teriterfet = geenerlei, geen enkel(e).
fernerfeit4 = geenerzijds, van niemand.
fentafalit4, feltte4tveg6 = in geen geval,
geenszins, volstrekt niet.
tettentat = geenmaal, geen enkele maal.
— = sleepnet.
!Teta, m.
Raft m. --(e)d, —e = kelk, beker.
felcirartig = kelkvormig.
aciebibtatt, 1.; =ütuine, tu.; :bedef, tn. =
kelk II blad ; -bloom; -deksel (-schoteltje, hostieschoteltje).
kelkvormig.
fetcbliirmin
ffeldrgia4, f. = kelkglas, roemer.

netchhiitte.
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Zie ook

nelitibiifte, to. = kelkhulsel; foedraal v. d. fennt'n14arnt = arm aan kennis, onwetend.
avondmaalbeker, kelkfoedraal.
= kennisneming.
nettnEnt#Itafotte,
felit'fo# = kelkloos.
fenntlti4reilt rijk aan kennis, zeer kundig,

keicirtur4, 1. = kelkedoekje (v. d. miskelk).
m. –(e), –e = kilim (bontgewerkt
weefsel voor gordijnen, portieres, divankleeden enz.).
–n = troffel, truweel; lepel,
nate, tn.
scheplepel; groote korf; bortieb nebtnett mit
bent tuc0 bie
gibt = voor lief nemen wat
de pot schaft.
– = kelder.
ft Wier,
= keldermot, pissebed.
nerteraffet,
–, –en = wijnkelder, drankkelnacre'',
der, schenkkamer.
nerterlIfeltfter, i.; =Oetc4ofl, I.; = OIL =
kelderll venster (-raam); -verdieping; -ingang
(plantn.: peperboompje).

nelleriltort),

f.; =tuft, iv.;

=meifter, m., =raum,

kelderlIgat, -lucht; -meester; -ruimte.
m.
= keldermot.
nellerfc4a6e,
ftellerinettfei, m. = schoorsteenwissel.
Staterivirt, m. = waard in een wijnkelder,
kastelein.
nertertuomung, Iv. = kelder(woning).
– = kellner, jan; kelderReinter, m.
meester.
–nen = kelinerin, vrouwe–,
neinterin,
lijke koffiehuisbediende.
natett, qu. = Kelton.
–n = wijnpers.
Rater,
ReFterbauni, m. = boom v. d. wijnpers.
– = wijnperser, druiveleftover, m.
trapper.
nertertmO, f. = wijnpershuis.
natertohn, tn. = belasting voor het gebruik
van de wijnpers.
nertertneifter, m. = opzichter bij 't wijnpersen.
fet'tern, fc(tto. (b.) = wijnpersen.
netlerreitt, f. = recht om een wijnpers te
te houden.
geperste wijn.
naterfuein, m.
keltisch.
fatifril
–n = kemenade, klein
St ent(e)na'te,
particulier vertrek, kabinet.
fenn'tiar = kenbaar, herkenbaar, duidelijk.
fer'nen, unt. (b.) (icb fannte; fenn[e]te; gerannt) = kennen, bekend zijn met; icb renne
ibn hem stamen nacb = ik ken hem van naam;
id) renne bid) nit* mebr = ik herken je niet
meer; icb fenne ibn in= nub atOmenbig = ik
ken hem door en door; et tenet ficb nicbt bar
Stara = hij is te trotsch, dat hij kijkt; er
remit ficb nicbt bar lI9ut = hij is buiten zich
zelf van woede.
fen'tten4tuert = waard gekend te worden.
– = kenner.
ffen'ner, m.
netenerilauge, 1.; =Wirt m.; =miene, to. =
kennerslloog; -blik; -gelaat (-gezicht).
fent-Wild) = kenbaar, herkenbaar; blijkbaar.
netturtweit, to. – = kenbaarheid, kenmerkende eigenschappen.
ffettitt'ItW, to. –, –fe = kennis, bewustzijn,
bekendheid; kundigheid, kunde; kennis, nota;
icb babe 0 au tenet gebracbt, ob. icb babe
ibn babon in St. gefet3t = ik heb 't te zijner
kennis gebracht of ik heb hem daarmee in
kennis gesteld; feine Renntniffe finb gering
zijn kundigheden zijn, zijn kennis is gering;
SE bon etto. nebmen = nota van iets nemen;
etto. bur netjmen = iets voor kennisgeving
aannemen.

knap.

ften i ttunn, tn. – = kenning, teeken om den

ouderdom (van een paard) te weten.
nenn'3eirOen, 1. = kenteeken, kenmerk, herkenningsteeken.
fettn'3eichnett, fcbto. (b.) = kenteekenen, kenmerken, karakterizeeren, merken.
= kenterhaak.
netfterbafen,
fen'tern, fcbto. (b.) = kenteren, op den kant
leggen, kantelen; 1. (f.) = omslaan, kenteren,
kapseizen.
fettlifit = Kentsch.
– = kelderstellage (veer
nettener, in.
biervaten).
ffe ' per, zie suiper.
fOrter(l)fr4 = Keplersch, van Kepler.
neralttif, tr. – = ceramiek, keramiek, pottebak kerskunst.
= kerf, keep, insnijding.
ner'be, to. –,
= kervel.
ner'bel, in.
fer'bett, fcbto. (ti). = kerven, inkepen, insnijden.
nerblvta, f., [=ftocf, m.] = kerfstok (-hout); er
= hij heeft heel wat op
bat bief auf bent
zijn kerfstok; bad rum icb bit auf fcbneiben =
dat zul je me betalen; tair fiibrett rein SE
wij nemen 't niet zoo nauw.
nerüldwitt, in. = kerfsnede, houtsnijden.
nerbitter, f. = gekorven dier, insekt.
fterf, m. –(e)i;, –e = insekt, gekorven diertje.
– = kerker, kot, cachet.
fferler, m.
nerlerhaft, = gevangenschap, opsluiting.
nerleruteifter, m. = kerkermeester, cipier.
Reeterftrafe, to. = kerkerstraf.
Sett, m. –(e0, –e = kerel, vent; ein gander
= een kranige kerel, een (kranig) heer.
– = kereltje, ventje.
no:Viten, f.
= kermes, een soort
ner'ute#, m.
schildluis.
nern, m. –(e)y , –e = kern; pit (bon Obit,
Fititifen, Ourren); stee p (bon Stirfcben u. a.);
korrel; merg (bee ,o160); hart (in Salat= unb
RoblrOPfen); kern, pit, 't inwendig goede, keur,
hoofdzaak; boa $ttbef = de verborgen
hoofdzaak, het fijne van de zaak.
nerni atObrud, nt. = kernachtige uitdrukking.
nentlielfgr, m. = appelvink.
ftern' branutitieltt, m. = op pitten van steenvruchten getrokken brandewijn.
fertt'brab = in-braaf.
fer'nen, fcbrn. (b.) = doppen, bolsteren, pellen; (auct = buttern).
= doperwt.
nern'erbfe,
fern'faut = door-en-door rot.
fernifert = in-stevig, van een uiterst stork
gestel.
fent'frifcf) = in-frisch; kersversch.
nern'fruitt, m. = pitvrucht, steenvrucht.
nernsgetjaufe, f. = klokhuis.
fertfgefuttb = ingezond, door-en-door-gezond.
fern'tiaft = flink, stevig, krachtig, pittig,
kernachtig.
fferifhaftigiett, – = kernachtigheid, stevigheid, pittigheid, kracht.
ent'bot3, f. = hard bout, best bout.
fer'nig = vol pitten; pittig, kernachtig, krachtig.
nertftitta, –(e)i;, –e = uit een pit of uit
zaad gekweekt boompje.
fern'to0 = zonder pitten; zonder pit, krachteloos.
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Zie ook 6.
nentilitettfaj, rn. = Oink man, iem, waar pit
in zit.
ffern'obit, 1. = pitvruchten.
ffern'Ounft, nt. = hoofdpunt.
ffern`fclAtten, m. = kernschaduw.
ffern sfrflufb nt. = kernschot (dat juist 't midden raakt).
ffernifOraite, tb. = krachtige, pittige taal.
nern'tprucl), m. = kernspreuk.
nernifta4I, m. = best staal.
ffernItantut, m. = gezonde stam; uit zaad
gekweekte stam.
ffern'truAnn, $t. = keurtroepen, keurbende.
fferiftuare, to. = fijne, uitgelezen waar.
fternItiolte, iv. = fijne, beste wol.
ffer'4e, tb. —, —rt = kaars.
fer'vngerabe = kaarsrecht.
fferiyullniefier, m.; :fjiinbler, m. = kaarsellmaker; -koopman.
ter'vnbeff = kaarshel, met kaarsen verlicht.
ffer'3enteurfiter, rn. = kandelaar.
Reeputici)t, f. = kaarslicht.
ner'aenmarfier, m. = kaarsemaker.
ners3enfrOein, m. = schijnsel van de kaars,
kaarslieht.
ner'onituntmet, in. = eindje kaars.
ner'3entriiger, tn. = kaarsedrager (in ber
Aird)e).
ner'3entvelbe, to. = Vrouwedag, Maria
Lichtmis.
ffer'3en3icOer, rn. = kaarsemaker, -trekker.
Sep, zie ft e e 4.
fielrfier, m. —4, — = schepnet.
fterfet, in. ---, — = ketel; bekken, Bassin
(eitte4 epringbrunnen4); kom, keteldal; hol,
leger, kuil (be?, eitbe4).
ferfetbraun = koperkleurig.
fterfetfang, m. = (kokend-)waterproef (een
soort godsgericht).
nerfettlicfer, in. = ketellapper, -boeter, koperslager ; babbelaar.
ferfetfiirmig = ketelvormig.
nerfetneftell, f. = onderstel voor een ketel.
nerfetacivijthe, 1. = koepelgewelf.
fferfeltjafen, nt. = pot- of schoorsteenhaak.
neffetiagen, 1 . = een soort klopjacht, waarbij
het wild in een besloten ruimte gedreven wordt.
fterfettauf, m. = loop van een mortier.
nerfellott, f. = ketelgat; gat of kuil voor
de visch (in een vijver).
neffetutadyr, m. = ketelmaker.
feffetn, ittn). (4.) = (ben Ooben) omwroeten,
uitwroeten; omslaan (born Binbe); fidj f. =
den vorm van een ketel oannemen.
nerfelpaufe, 113. = keteltrom.
fferfetfcfintieb, m. = ketelmaker, -lapper.
neffetftein, m. = ketelsteen.
fferfettreiben, 1., zie Reffeliagen.
ffeWter, nt. —4, — = ketellapper.
[ROW, to. —, —n = (fiibb.) kastanje].
St ettlten, f. ---, — = kettinkje.
Sate, to. —, —tt = keten, ketting; (bun
Olumen) slinger; dekameter; vlucht, zwerm
(bun Neb4ii4nern); reeks, aaneenschakeling;
bie R. auf6ieben = den ketting scheren (beim
eeben); R. unb einfcbtag = schering en inslag (ook fig.).
Sextet, nt. —4, — = kettinkje; R., tb. —,
—0 = kram.
ratan, WI. (4.) = met een keten vastmaken;
vasthaken, krammen; tamboereeren.
ffetletftiC in. = kettingsteek.

fetitett, fc4ib. (4.) = ketenen, boeien, binden.
ffetlettIIbaunt, m.; Airucf), m.; :firiitfe, m.;
.faben, in. = kettingllboom; -breuk; -brug;
-draad.
feti tenfijrutig = kettingvormig.
neftengtieb, f. = schakel, schalm.
ffetitenlItputb, m.; :fuaef, m.; =matter, m.;
natit, tb.=ketting II pond; -kogel; -maker; -steak.
ReftenPanpr, m. = malienkolder.
neeten 11 rerfinunn, vv.; :read, tv.; :rant, tn. =
kettingllrekening; -regel; -rijm.
ffertettliring, m.; :frifitt-ft, tn.; :fticii, tn.;
:ftrafe, tr. = ketting II schakel ; -sluitrede ;
-steek ; -straf.
ffertentherf, 1. = aaneenschakeling, samenkoppeling, ketting-, schakelwerk.
Sett ter, tn. = kettingmaker.
fferAer, m. —4, — = ketter.
Reilerel', tr. —, —en = ketterij.
nerpreifer, nt. = ijver tegen de ketters.
Ret'proericfjt, f. = kettergericht, inquizitie.
ft erAcr4aupt, 1. = ketterhoofd.
fet'Aerifcf) = kettersch.
ft craerrit4ter, m. = ketterrechter, inquiziteur.
ffet'Acrberfolgung, tv. = kettervervolging,
-jacht.
ffeu'rfie, zie SI e i c4 e.
feulten, 1cOtu. (4.) = hijgen, zwaar ademhalen;
snuiven.
neudyhuften, in. = kinkhoest.
ten'ern, WI). (4.) = (norbb.) kruien (zaad).
neule, to. —, —n = knots, knuppel; stamper
(eine4 Vitarfer4); bout; (kikker)billetje.
fen'tenfijrntig = knotsvormig.
feulentafm = lam in de lenden.
ffettlettfittag, m. = knotsslag.
neulenträger, m. = knotsdrager.
Settler, zie Reiter.
neu'Oer, m. —4 = bovenste trias(laag).
fettfit = kuisch, rein, eerbaar.
acuir4lianut, tn. = kuischboom.
fteufrfAeit, ib. — = kuischheiti, reinheid, eerbaarheid.
fteufelytantnt, 1. = kuischlam.
kg ---= kilogramm.
Sgt. = fiinigti4
f. V). (tuner .t)anb) = kortaf, zonder omslag.
Mum, In. —(e)4, —e = Khan (Tartarevorst).
nbebistn, nt. —n, —n = Khedive.
Ribit'fa, Ribiffe, YU. —, .. fad u. .. fen =
kibitka, licht rijtuig (Russ ).
[fibirien, fcfpo. (4.) = kijken].
ffi'c4cr, tu. —, —n = latherus, lathyrus.
Ri'djererbfe, to. = sisser, grauwe erwt, keker.
filterit,fct)m. (4.)= gichelen, giegelen, goegelen.
fficN, m. —0, —e = misstoot.
fitflett, fcbin. (b.) = misstooten, missen.
nid'ier, m. ----, – = nicf4.
ffiebith rn. —0, —e = kievit; toekijker (beim
nartenipiet); fieb freuen Uric an Stiebits = zoo
blij zijn als een engel.
ffie'bitIllei, f.; :nett, 1. = kievitsllei; -nest.
I. ftlefer, m. —4, — = kaak, kakebeen, kinnebak.
II. Rieler, in. —, —n = den.
fief ern = dennen, vuren.
nielernfjot3, 1. = denne-, vurenhout.
niefernIlfrfOuiirmer, m.; %ftlinner, m. =--Jenne II pijlstaart ; -spinner.
Rieferntuatb, nt. = dennebosch.
ffiefe, iv. —, —n = stoof.
Stet, m. —(e)4, —e = schacht (ether 3eber),
pen; kiel, schip.

fielen.
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Zie ook
Helen, fcbm. (b.) veeren krijgen, van veeren
voorzien; (ein Scbiff) van een kiel voorzien.
m. —4, = Kieler, Kielenaar, Kielsch.
fieffbrutiri = kielvormig.
fcbm. (b.) kielhalen; 't schip omleggen, op zij leggan.
Riel'frotlf, in. = iem. met een kropgezwel;
mismaakt kind.
kielliehter.
Rielifirfiter, in.
Rierantn, m. = ruim (van een schip).
Riared)t, f. = kiel- of ankerrecht, -geld.
= zaadhout,
Mel*Wein, 1., =frOttlittne,
kolsem, tegenkiel.
niel'iiber^ug, in. = valsche kiel.
Riefituttffer, f. = kielwater, -zog.
—n = kieuw.
Rielite,
= kieuwilRiesttettilbecref, m.; 4cfptecte,
deksel; -slak.
m. —(e)4 = harsachtig hout, naaldhout.
pijn-, denneappel.
Rien'a0fef,
Rien'factel, tn. = harsfakkel.
:fiars, 1. = pijnliboom; -hars.
Riett'W, f. = harsachtig hout, naaldhout.
Mini!) = harsachtig, harshoudend.
nteirol, = pijnolie.
rookzwart, zwartsel.
m.
Riett'flum, m. = pijnspaan, harsspaan.
[Melt10441, tn. = kinematograaf, bioskoop.]
—, —it = draagkorf.
Rie'Ve,
= kiezel, grint, pyriet; geld,
nieL nt.
splint.
fia'artig = kiezelachtig, steenachtig.
nt. —4, — kiezelsteen, kiezelsteentje, kei, vuursteen, [hagelkorrel, -steen].
fiefelartig = kiezelachtig, steenachtig.
= kiezelaarde.
Riefeferbe,
Riesfelgur, tn. = bergmeel.
fieleffiart = zoo hard als een kei.
[titleIn, fcbtri. (b.) = hagelen; toiler*
[Helen, ft. (Ij.) (tcb fiefe; for ob. fiefte; geforen
ob. geffeft) = kiezen].
ate6'ertie, tn. = kiezel-, steenachtige grond.
= grint-, zandgroeve.
ic4'gruffe,
ftivegruttb, m. = steenachtige grond.
fiefig= kiezelig, steenachtig, vol grint.
kiezeizand.
RietTfattb, in.
Riertneg, m. = begrint pad, grintweg.
—n = korf, mand; poes.
niele, tn.
't ku—4 = haan; ba4
Riferefr, m.
keleku.
Rif. =
Rif'be, —, = (zuidwestd.) feest, kermis.
Mien, fcf)tv. (b.) = killen, brassen (in den wind).
Rill), —, —&; ffilograttn, f. = kilogram.
kilogrammeter.
Ri'fogratunt(itt)eter, f. u.
Riloineter, 1. u. in. = kilometer.
Rift, nt. —(e)4, —e; ffift'gang, tn. = nachtelijk
bezoek.
— = (op zee)
Rintut, m. (e)4; Rint'itt(e),
horizon, kim, gezichteinder.
Rintlite, tn. —, —n = keep, inkeping, insnijding; rand, gergel; zie ook St I m
finti nten, fcbto. (b.) = gergelen, kepen, inkepen.
Rintimung, tn. —, —en = (zee)horizon, kim;
luchtspiegeling.
= kimono.
Rinto'no, m.
kind; bon St. an =
Rittb, 1. —(e)4, —er
van jongs af; ba4
beim recbten %amen
nennen
't kind bij zijn naam noemen; zie
ook l8ab,Feuer, Oeift, Steget.
Rittb'bett, f. = kraam, kraambed.
—, —nett = kraamvrouw.
Rinb'betteritt,

— = kindje.
f. = kandeelmaal.
ffitt'berlfietnaloattftatt, to.; :blattertt, 431.
kin der 11 bewaarplaats ; -pokken.
nitittierbier, 1. = kandeelmaal.
Stittlierel', tn. —, —en = kinderachtigheid,
flauwiteit.
Ritt'berfrau, in.=kindermeid,-juffrouw,-juffer.
Rinsberfreffer, m. = boeman, blaauwbaard,
bietebauw.
ffilfbergarten, m. = bewaarschool, frObelschool; kinderspeeltuin.
bewaarschoolhoudeRintbergiirtnerin, to.
res, kinderjuffrouw.
Rins bergetb, 1.= kindergeld (kost- en schoolgeld).
Rin'berge10444te, tn. = kindervertelling.
thuis voor schoolgaande
Rin'berfpnt, nt.
kinderen.
rammelaar, rinkelbel.
RiteberffapOer, tn.
ffitt'berfranr4eit, in. = kinderziekte.
ffitt' berfebre, kinderleer, katechismus.
Riteberfetner, tn. = lager onderwijzer; katechizeermeester.
fin'berfelitt = heel gemakkelijk; ba4 ift I. =
dat kan een klein kind.
:fieb, 1. = kinderniefde,
Rin'berll Odle,
-lied.
fittrberfo4 = kinderloos.
Rin'berfofinteit, tn. — = kinderloosheid.
nin'twOutiibriyn, f.; 411Cirdien, 1. = kinderllmeisje; -sprookje.
= kindermoord; ber Ttetb,
Rin'berntorb,
= de Bethlehemsche k.
Iebemitifd)e
in.
= kindermond; R. tut
Rin'bermunb,
R33abrbeit funb = kinderen zeggen de waarheid.
ffiteberlinarr, m.; :Otitfen, q3f.; :0011en, 43t.
kinder II gek ; -pokken ; -grappen (kinderachtigheden).
Rinsberflraub, m. ; =fr4rift, tn. = kinder 11 roof;
-book (-geschrift).
kinderschoen; er bat bie
ffitt'berfttub, tn.
ninberfcbube att4getreten, ctu4gesogen, abgetreten, [iertreten] hij is de kinderschoenen
ontwassen, heeft de kinderschoenen uitgetrokken.
RittiberWiel, f. = kinderspel, gekheid; kleinigheid, onbeduidendheid.
ffin'berftreicb, m. = kinderachtigheid, jongensstreek.
en, f.; =taufe, tn. =
Ritt'ber ittam, to. ;
kinder kamer ; -stoeltje ; -doop.
Ritt'bettrotitutef, tn. = kindertrommel(tje).
pleegvader.
nin'bertiater, nt.
Rin'bertnicirteritt, in.-=kinderjuffrouw,-meisje,
-verpleegster.
Rin'ber We*, tn.; =Weft, .-tuitibel, =
kinder II wasch (-goed, luiermand); -wereld;
-luur.
Rin'berpit, tn. = jeugd, kindsheid, kindertijd.
Rin'ber3c114, f. = kindergoed, luiermand.
= kinderopvoeding, paedaalit'beraudjt,
gogie.
ninsbe4after, f. = kinderleeftijd, jeugd, jeugdige leeftijd.
ffin'be4beinett: bon R. an = van kindsbeen af.
Rin'beeinb, f. = kindskind, kleinkind.
Ritt'Degiebe, tn. = kinderliefde.
Ritebe4itiite, 43f. = barensweeen, barensnood.
(ftin'be4ftatt, tn.); einen an Stinbe4 Statt an=
neljmen = iem. als kind aannemen.
Rtitibe4teil, f. = kindsdeel, -gedeelte.
Rittb'effren, f.

ffinbbeit.
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Zie ook %.

nirAett Joliette, Ia. ; lotmert, f. ; :febre,
ainb'beit, tv. — = kindsheid, jeugd.
iv. = kerk 0 kollekte ; -concert; -leer.
I iit'bife0 = kinderachtig; kindsch.
tinibifiteriveife = als een kind, kinderachtig. Rirltentirbt, 1. = kerklicht; licht der kerk,
groot
godgeleerde.
kinderlijk,
naief,
onschuldig,
ontinb'lidj =
noozel.
fileciientuau, to. = kerk muis, -rat; zie a r tn.
ftinbliMeit, tv. — -2.-- kinderliefde, kinderlijke ftir'efieuntufti, Iv. = kerkmuziek.
gehechtheid; kinderlijkheid, naiveteit, onnoo- ffiridiettorbtiting, W. = kerk(e)ordening,
zelheid.

kerk(e)orde, kerkreglement, liturgie.

beeld); -graaf.

lid van den kerkeraad.

ffir'cliettOatro it, in. = kerkpatroon.
ninbldiaft, tv. — =: kindschap, 't kindzijn.
aterbenpotitif, tv. = kerkelijke politiek.
a ittb'taitfe, tv. = kinderdoop.
nittentalit, tv. — = kinematika, bewegingleer. fierbeitOolittiM = kerkelijk-politiek, politiekkerkelijk.
—(e*
—e;
=grab',
ffinentato 11 granint', f.
In. —en, —en = kinematoil gram (bewegings- Rierfienrat, in. = kerkeraad, consistorie;

a 'nett) arap4', m. —en, —en = kinetograaf.

ffir`diettliraub, m.; :recht, 1. = kerk [Woof;
-recht (kanoniek r.).
ffittet010', f. —(e), —e = kinetoskoop.
f.
—4,
—
=
snuisterij,
bagatel,
firsdieured)ttitt = kerkrechtelijk.
ffiniteriNdien,
aardigheid, tierelantijntje, snipsnaarderij; kin- ffirItenred#411 fairer, :Profeffor, In. = leer-

derachtige uitvlucht.
ffinu, f. —(e* —e = kin.
a innli (tam, nt. = kinnebak, kaak, kakebeen.
ftittnibadentrampf, nt. = kaakkramp.
frinn' II banb, f. ; =hart, m.; :aril bdyn, 1. ;
=tette, tv. ; :labe, tv.; =rienten, m. = kin II band (keelband); -baard; -kuiltje; -ketting
(-ijzer); -nebak (kaak); -riem (stormband).
Rion', tn. —a, —e = kiosk.
ftiO'f el, I. ---, — = halve maantje, hoorntje
(gebakje).
RIO'Ve, tu. — = schommel, wip, balans ; randje ;
out ber R. ftOett = op 't randje staan, op
't punt van (om)vallen staan, van te verongelukken, van bankroet te gaan, op springen
staan.
ti4'0 en, fcbin. (ti.) = omslaan, omwippen, (om)kantelen; doen omslaan, doen omkantelen;
(geld) snoeien ; ( b ier) tikken; (mit betn Stubte)
wippen; er rippte JO Ointer) = hij gooide hem
om (een borrel).
RilYPer, nt. -----, — : R. unb dipper = geldvervalscher, -snoeier.
ff-100 ever, tv. —, —en = geldvervalsching,
-snoeierij.
ffiWteget, iv. —, —a = vizierlineaal.
ffirrii'Dorf, 1. = kerkdorp.
nir4e, tv. —, —0 = kerk; kerkdienst; bie
A. lot Zorfe Ettethen taffen = de kerk in 't
midden laten, den vrede trachten te bewaren;
bie R. ua0 Zorf tragen = onnoodigen omslag, omhaal maken.
nir'cliettablafb nt. = aflaat.
ffir'cbettagettbe, M. = rituaal.
ftir'djett II aftefter, m.; :amt, I.; :Dann, nt. =
kerk II voogd (ouderling); -ambt; -ban (ex.communicate).
ft ir'iten II beamter, m.; :butt, f. ; :bufie, Iv. =
kerk 11 bearnbte ; -register ; -boete.
ffilenbietter, m. = kerkedienaar, sacristein.
ftir' en Olen% m.; :fa tine, iu.; =fettfter, f. =
kerk II dienst ; -vaan (ot -vaandel); -raam.
ffiediett II felt, 1. ; :ganger, m.; :gebet, i . =
kerk O feest ; -ganger; -gebed.
ffir'*nrieti(e)ti, f. = ('t) naar-de-kerk-gaan.
air'Elgen 0 gab, f.; :flenteinbe, in. ; winein=
frimft, ix). = kerk Ogeld (-inkomsten); -gemeente; -gemeenschap.
ffiedien II geriit, f.; :getang, m.; :RefriOchte,
tv. = kerk II gereedschap; -gezang; -geschiedenis.
Stir'ff)en II gefeth 1.; :4eiliger, m.; :ja 4r, f. =
kerk p wet; -heilige ; -jaar.
ffirltentatettber, m. = kerkkalender.
atedyttraffe, tv. = kerkekas.

aar, professor in 't kerkrecht.
RiVrtien II regiment, f.; :fa*, tn.; :fanner, m.=
kerkilregeering (hierarchie); -zaak; -zanger.
ft ierijeit II fatiung, to.; r.f(0 nth m. = kerkil wet
(-verordening); -schat.
airltenfriyin, nt. = uittreksel uit het kerkregister; bewijs van lidmaatschap.
airiclien 11 frimtud, m.; qteget, f. i 40attung,
tv. = kerk o sieraad ; -zegel; -scheurmg (schisma).
ffirAenfOretteet, zie Stir cbfpreng el.
ffir'dienitaat, tn. = kerkelijke staat.
att'dien II fteuer, tv. ; :ftil, m. = kerklibelasting; -stijl.
air'rfienftod, tn. = armbus (in de kerk),
kerkbus.
ftirlten II ftrafe, tn.; qtreit, ut . • :ftubt, tn. =
' plaats in de
kerkOstraf, -twist; -stoel (ook:
kerk).
nt. =
:Dater,
nir'clien li tag, tn. ; Aunt, f.;
kerkOvergadering (synode, concilie); -wezen;
-vader.
ffirliwitberbefferer, m. = kerkhervormer.
ffir'dienberntOgett, f. = kerkelijk vermogen,
bezit.
aterlytt II berfanuntuu g, M.; Ai ifitation, tn. =
kerk II vergadering; -vizitatie.
ftiedyn II boritanb, m.; =I) orite4er, tn.; :Inefen,
f. = kerkO voogdij (-voogd of -bestuur);
-voogd (of -meester); -wezen.
Rh:1 174m 113eitung, iv.; qiettet, in.; qurnt, tv. =
kerklicourant, -briefje (of-rooster, dominee'sbriefje); -tucht.
Slirdr II cute, W.; :gang, m.; :40, ut.=kerk Hull; -gang; -hof.
Stinfrieht, 1. —, — = kerkje.
firttlid) = kerkelijk, kerksch.
niriff tidifeit, iv. — = kerkelijkheid, vroomheid.
nirripneifter, tn. = kerkmeester, -voogd.
nirripneffe, iv. = kerkmis, kermis, dorpskermis.
nirdyner, m. ----, — = koster, kerkedienaar.
ffirclOpiet, f. = kerspel, parochie.
airctlfprengel, m. = diocees.
airrIYO tiir, in.; :turnt, m. = kerk 1 deur; toren.
ffircirturmpolitif, tv. = kleinsteedschheid,
kleingeestigheid.
nirr41 Weg, ut.; 40e10(e), tv. = kerk II weg(of
-pad); -wijding (ook = .tv eit)f eft).
ffirehluctiOeft, f. = dorpskermis, kerkfeest.
airtilpit, tv. = kerktijd.
ftirefe, in. —n, —n = Kirgies.
ffir'ine0, ffientet, ftirIneffe, ft innle, tn.
,
—, ..meffen u. kirmfen = kermis.
Mire = tam, mak, gedwee, handelbaar,

firm*.
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onderworpen, gewillig; einen f. mac4en =
iem. gedwee maken, klein krijgen ; overreden ;
tam worden, toegeven.
f. inerben
'Wren, iAtts. (4.) = tam maken, temmen, africhten, volgzaam maken; lokken, aanhalen;
kirren.
—e = kirsch, kerswater,
ftlrfsf), nt.
kersebrandewijn.
fttrftblututn, m. = kerseboom.
ittriqbeiter, nt. = appelvink.
= kersebrandewijn,
nirfObranttatteitt,
kirsch.
—n = kers; zie er.
r.
atri rrbe, in.
airfttfiertt, m. = kersepit.
ffirfttilernbetter, m. = appelvink.
airfitifttstett, m. = kersetaart.
firreb'rot = kersrood.
Stirfcb'llfaft, tn.; r. ftiet,
41100e,
=
kerse II sap; -steel; -soep.
tn.
=
kerse
II
branair fi c) ' II tu a ff er, 1.;
dewijn (kirsch); -tijd.
— = kussentje.
itiff'djett, 1.
kussen.
—
ftlflett, f.
= overtrek, kussensloop.
niffettiiberptg,
kistje,
kassette, koffertje.
—
nifecHett, f.
—n = kist, koffer; ding, zaak,
zaakje.
= kistdam.
ftiltettbantnt,
— = kistemaker.
nift'ner, nt.
= prulwerk, knoeierij.
ftitfit m.
[ftit' flte, to. —, —11 = (jab.) koets, rijtuig.]
nt. —(e0, —e = kit, cement, lijm, stopverf, mastik.
— = kiel, bu s, bloeze.
attlet, m.
huishoudschort.
att'telfrtairp,
fit'tett, fcbtv. (4.) = kitten, lijmen.
Stitt'fttet0, tn. = steppevos.
atif, 1. —0, —e = jong ree.
—n
sik, jonge geit, jong ree.
MTV, in.
—= kitteling, krieuweling,
ffit'pl, in.
streeling; jeukte, trek, lust; ber St.
fommt einen an, fticbt einen; berg* einem =
de lust bekruipt iem.; vergaat iem.; einem
ben It. aukreiben = iem. den lust doen vergaan.
nit'3ettotiten, m. = krieuwelhoest.
fle3(e)lig = kriebelig, gevoelig (voor kittelen); netelig, lastig.
fit'aeltt, fd)b). ((j.) = kittelen, krieuwen, prikkelen, streelen; jir4 f. = zich kittelen, zich
rettig voelen, zich in stilte verheugen.
— = kittelaar.
in.
= kiwi (een snort struism.
vogel).
f. 5. = fiinftigen ,aa4r0.
1. 1. = faifertid)
(fj.) = r:inielen, met ru[flabajtertt,
moer loopen, lawaai maken].
—n
= klad, kladschrift, -boek;
ntab'be,
ruwe schets, ontwerp, minuut.
atab'bentmcii, 1. = kladboek.
ftabberabatfety l = krak! pats ! ff., m. = uitbarsting; echec, nederlaag; Kladderadatsch
(naam van een satiriek tijdschrift.).
ttaffett, icbtb. (b.) = gapen, wijd openstaan,
gespleten zijn; ftaffenbe lunbe gapende
wonde.
((j.) = keffen, aanhoudend blafftiiffen,
fen, kletsen.
— = koffer, blaffer, kletser,
fitaffer, m.
lasteraar.
—, —n, ook: in. u. f.
—=
*Wafter,
vadem, vaam.

atarter4otA, 1. = vaamhout.
ftartern, fd)tb. (b.) = vademen, vamen, in
vamen op elkaar leggen.
atarterfetier, nt. = houtmeter.
ftatfbar: tiagbarer aatt = geval, dat tot een
proces aanleiding kan geven; etith mac4en =
lets voor 't gerecht brengen ; f. tnerben =
een aanklacht indienen.
ata'ae, —, = weeklacht, klacht, jammerklacht, aanklacht, beschuldiging, proces:
A. 'fiber ettn. ob. einen fil4ren = over iets of
iem. klagen; It. eriteben = klagen, een beschuldiging inbrengen ; eine A. einreicbett, an=
bringen, eingeben = een aanklacht indienen;
eine A. antitingig madyn = een procea, zaak
aanhangig maken; zie ook a G Wei fen.
alregebotb, m. = procesjager.
ffta'nellfratt, Yu.; =fleblitt, f.; -fteffttig, tn.=
klaagvrouw (treurvrouw); -gedicht; -zang.
ata'negrultb, m. = reden tot klagen; grond
voor een aanklacht; klaaggrond.
ata'tlebtut4, f. = klaag-, rouw- of sterfhuis.
ftla'Relltaut, at.; :tieb, f. klaaglitoon; -lied.
fta'Rett, jcbtv. (b.) = klagen, zich beklagen,
jammeren, treuren, een (aan)klacht indienen;
einem etin. f. = iem. jets klagen; er fiat
mir geftagt, er fiat bet mfr bariiber geftagt =
hij heeft zich bij mij er over beklaagd; um
einen f. = iem. betreuren; auf Wielcbeibung,
auf Sd)abenerfa# f. = ec'ctscheiding, schadevergoeding aanvragen.
ita'nenb = klagend; aanklagend.
atai tlepttnit, m. = grief, punt van aanklacht.
— = klager, aanklager, (rechtst.)
eischer.
—, —nen = klaagster; (rechtst.)
fflifgerin,
eischeres.
fttalfertiebtutn, in. = indiening v. een aanklacht.
ftii'clerifrO a= van den klager, van den eischer.
fftiVileruf, tn. = klagende roep, klaaggeroep.
fita i gefactie, iv. = rechtszaak, proces.
nia'gefrtirift, in. = klaagschrift, aanklacht.
ata'aeftintute, in. = klaagstem, klagende stem.
ftta'getott, nt. = klaagtoon.
nia' cletuelb, f. = klaagvrouw, treurvrouw.
faioiro = klagend; beklagenswaardig, jammerlijk, treurig, ellendig.
— = beklagenswaardigheid.
Ridgilittfeit,
I. flantnt = (norbb.) nauw, eng, dicht in elkaar, geklemd, in de klem; verkleumd, verstijfd; klam, vochtig.
—, —en = (oberb.) nauw dal,
II. atantut,
kloof.
atatttittter, —n = kram, haak(je); klem,
nijper, klemhoutje; runbe, edige Atammern =
rondo, vierkante haakjes.
flam'mern, fc4rn. (4.) = krammen, klemmen,
fic4 f. = zich vastklemmen.
aktutortett, 431. = puin van metselsteenen,
baksteenstukken.
= klarnp.
—,
fttattepe,
Latant4rfel, 1. — = haakje, krammetje;
einem ein A. berf4ett, antitingen = iem. een
oets bakken, een hak zetten, iem. bekladden].
klank, geluid;
tang, ut. —(e0, Mange
mit sang unb St. = met slaande trom; One
ab6feben
=
met
stile
trom verSang unb
trekken einen guten baben, ban gutent
Mange fen = een goeden klank, naam hebben.
tang' II bubo*, m.; :tehre, in. =klankIlbodem;
-leer.

flanaloO.
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flanglo# = klankloos.
– = klankloosheid.
niangloftoreit,
klanknabootsing.
afaunfttadjainnuttn,
tiang'reirli, Aloft = klankvol, -rijk, helder.
alantrivort, f. = (helder)klinkend woord.
atairpe, in. —n = klep (ether Otafcbine,
einer Mote) ; klap, blad (eine& ZifcbeS); bef; omtslag (eine& Stieibe4); sleutel (eine& OfenS); vliegeklap; klapvlies, zaadhulsel (ether 43ffan6e);
tint aftegen mit ether R. fcbtagen = twee vliegeben = naar
gen in eOn klap slaan; in bie
kooi gaan, in zijn mandje kruipen.
fittlften, febin. (b.) = klappen, kleppen, klapperen; slaan, kloppen; kloppen, uitkomen, in
orde of in den haak zijn; ba4 ffallbt nicf)t =
dat klopt niet, dat komt niet uit; Wenn eS
fommt = als 't ernst, meenens wordt.
um
ntatqler, —n = klepper, klapper,
ratel, rammelaar; klapspaan, babbelaar (an
einer MVO; castagnette; (plantn.) ratelaar.
ffialrPerbein, f. : greunb = vriend Hein.
flap'Oerbiinn, :bitt y = zoo mager als een
geraamte, als een hout.
nialnierboi3, f. = klepper, castagnette, klappertje.
flaty p(e)rig = rammelig, krakerig, broos, bros,
zwak.
= klop-, drijfjacht.
Sita04ieriagb,
nia4Yperntanit, m.: areunb t. = vriend Hein.
aftWOerinauf, f. zie $taPPerinauf.
alnplieriniitlfe, in. = klappermolen.
flaVVern, fcto. = klapperen, klapperen,
rammelen; reclame maken; mit ben Zatern
f. = de daalders laten rammelen, klinken.
= (het) klapperen, geklepper;
taIrPern,
gebi3rt aum tianbinerf = drukte maken,
reclame behoort er nu eenmaal bij.
alaOlieritut, in. = pimpernoot.
ntalYperrofef tn. = klaproos.
nia0Verretgange, to. = ratelslang.
= kladschuld.
fitaliVerfebutb,
ft/a0'perftorct), nt. = ooievaar.
flaWfiirtnig = klepvormig; klapvliesvormig.
alatIO'but, m. = klap-, vouwhoed.
fta44i'rig, zie flapperig.
ntatiVitiefet, tn. = kaplaars.
klap-, vouwstoel.
fflaPpltulit, tn.
klaptafel.
ftlaptif tifit, tn.
ata04, nt. —es, —e u. attitife = klap, slag,
tik, pats; er bat einen = hij heeft een
klap van den molen.
= klappen, slaan, tikken,
tialYfeit, fc§to.
patsen.
nay = helder, doorzichtig, zuiver; duidelijk,
helder; icb bin mir barither nfcbt f. = het is
mij niet duidelijk; fiber etin. int flaren fein =
iets duidelijk, helder inzien; in4 flare fet,en,
bringen = helder, duidelijk maken, verklaren, ophelderen; f. mie sineimat bmei = zoo
duidelijk als tweemaal twee; f. inie Zinte,
tvfe ktotbrilbe = helder als modder; (bon
Sanb, Buhr, aarben, 2eininanb u. a.) fijn;
(teem.) klaar; zie ein f dj enfe n.
Stara, atar'rfiett, f. = Klara, Klaartje.
Stare, in. — = klaarheid, helderheid, klaringsmiddel.
icf)to. (4.) = klaren, helder maken;
ophelderen, ontwarren; ftrb f. = ophelderen,
helder of klaar worden.
ntarf beit, in. — = klaarheid, reinheid, helderheid, zuiverheid, doorzichtigheid; duidelijkheid,
helderheid; helder schijns61.

fiarie'rett, fc113. (b.) = in-, uitklaren.
—, —0 = klarinet.
alarinetf te,
atarinettiff, m. —en, —en = klarinettist.
ntariffiniteit, $t. = Clarissen.
tiarlegen, fd)in. (b.) = duidelijk maken, aantoonen.
[ttiirf licf) = duidelijk, holder].
niiif rung, in. — = klaring; opheldering.
Klaas.
m.
f. = Klaasje.
—n = klasse, afdeeling.
Riarfe,
taff ettiittefter, = oudste,eerste in de klasse.
= klasseilataffeitil bud), 1.; :eintelfung,
bock; -indeeling.
m. = klasse geest;
fttaffen geift, ;
-onderwij zer.
= loterij in klassen.
atarfettlotterie,
ntarfenfteuer, in. = belasting naar klassen.
ff far fetmininter, f. = schoollokaal.
ataffifitation', in. = klassificatie.
f1affift3le'rett, fcbtu. (b.) = klassificeeren.
—S, — = klassiek schrijver,
Staff fifer,
klassicus.
ftaffiCM = klassiek.
niaffiAitat', YD. — = klassiciteit.
— = klassicisme.
ntaffiai4Inu4,
[ntat ter, m. —4, — = smeervlek; lap, lamp.
Ureteric; vuil, gehavend; ellendig, jammerlijk, erg, bedenkelijk, neteligl
I. tiaticO! = klets! klats!
—e = klap, tik; geklets,
II. Riatfrij, in.
gebabbel, klets, achterklap, praatjes.
kletslitante,
ntatfrOf Iltiate, tn.; :Watt, 1.
(babbelkous); -blad.
—n = vliegeklap; kletstante,
atati f*, in.
aanbrengster; spiek-, smokkelpapiertje.
flat'fri)en, fcb = klappen, slaan; (in de
handen) klappen; kletsen, praatjes verkoopen,
babbelen; verklappen; einem Zieifaff f. =
applaudisseeren; (born Regen)kletteren, kletsen, plassen.
— = kletser,
atat'iMer, aliit'fMer, tn.
babbelaar.
tatfltereV, to. —, —en = kletserij, buurpraatjes, achterklap; treiben kletsen,
kwaadspreken.
— —nen =
ntatifiteritt, fatifiteritt,
babbelaarster, klappei, kletstante.
=
ittatfallIgeferill*e, tn.; :gefellfitaft,
klets praatje (schandaaltje); -comité.
flatirlybaft = babbelachtig, praatziek.
atatfellbaftigfelt, in. — = babbelachtigheid,
babbelzucht.
= babbelachtig, praatziek.
ftlatfriPiefe, to., :maul, f. = babbelkous,
klappei.
itatfeirnafl = kletsnat.
atatictriteft, 1.= babbelnest, nest van een plaats.
= klaproos.
atatfifYrofe,
f.zieftfaticberin.
niatfdyfrinnefter,in.,
atatfdltifd), nt. = kletstafel.
fictui ben, icbtu. (b.) = pluizen, uitzoeken; peuteren, pulken; plukken; kluiven, knabbelen;
kartoffetn f. = aardappels rooien; an etto. 611
f. tjaben = aan iets te pluizen, te kluiven
(veel moeite) hebben; Her ob. an ettn. f. =
over iets peinzen.
-, —en = pluizerij, zifterij,
ntauberei',
zemelknooperij.
afaub'003, = sprokkelhout.
—n = klauw, nagel, poot.
ntau'e,
klauwevet.
fflau'ettfett, I.
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= klauwslag.
Riairenbieb,
= klauwzeer.
Riau'enfeurije,
flau'ig = klauwig, van klauwen voorzien.
Klaas, Klaasje.
f.
Riait#,
—, —n = kluis, cal, hut ; [bergpas,
Riaule,
engte; sluis].
—, —it = clauzule, (onder)bepaRfautfel,
ling, voorbehoud.
Riaulenbeluoimer, Riau4'ner, m. —4, — =
kluizenaar.
—, —en = afsluiting; afgesloten
Rietufur',
vertrek; slot (eine& Zucbe&)
Riattfur'arbeit, to. = proefwerk (in afgesloten
vertrek of onder toezicht).
[Ria'be, tv. = toots.]
Rtabiatue, iv. —, —en = klaviatuur, toetsebord.
Riabier', f. —(e)&, —e = klavier, piano.
atabler'au4aug, tn. = klavieruittreksel.
m.; :faite,
Riabierlbegleitung, tn.;
= piano II begeleiding; -onderwijzer ; -snaar.
c-sleutel.
niableefibtiiffei, tn. = ut- of
= school of methods voor
Riabier'frnute,
piano-onderwijs.
Riabier'itunbe, in. = pianoles.
= warkruid.
Rie'be,
f.; :butt, f. = plakilSle'b ell atbum, 1.;
album; -plaatje; -boek.
Rie'betraut, = kleefkruid.
fcfnb. (b.) = kleven, plakken, hechten,
vastzitten; am jcrbifcben ob. Beitticben f. =
aan aardsche goederen gehecht zijn; er bat
einen f. = hij heeft te diep in 't glaasje gekeken, hij heeft hem om.
ale'beOftaiter, f. = kleef-, hechtpleister; er ift
ein ricbtige& ft.= hij weet van geen weggaan,
hij is een plakker, plafonneur.
Rie'ber, m. —4, — = plakker; lijm-, kleefstof.
= kleverig, lijmerig, taai.
tie'b(e)rittt,
— = kleverigheid.
Rieb(e)rigreit,
= silene.
Rieb'neffe,
ftleb'filbe, iv. samengetrokken lettergreep.]
'team, fcbm. (b.) = voldoende, toereikend
zijn; opschieten.
Rted#, m. —e&, —e = inktvlek, vlak, klad.
tieflen, fcbtb. (b.) = kladden, vlakken; knoeien,
broddelen; ook = ffecten.
Riefler, in. —a, — = kladder, knoeier.
Riectieret, in.—, —en = knoeierij, broddelarij.
fteflig = vol vlakken en kladden.
nice, in. —(e)& = klaver; beutfcber St. = roode
kl.; etin. iiber ben griinen toben = iets
ophemelen, uitbundig prijzen.
Rieeblatt, f. = klaverblad; (aucb fig. filr)
drietal (vrienden).
ffee'biattfiirutig = klaverbladvormig.
Rieelfetb, f.;
f.; :treua, f. = klaverlveld; -voeder; -kruis (in de wapenk.).
Riee'fat3, f. = zuringzout.
Rieeteufel, m. = (een plant) klavervreter.
Riei, nt. —(e)4 = klei, vette grond.
[tierben, fcbio. (b.) = kleven, blijven kleven,
vastkleven].
alerber, m. —&, — = leemarbeider; blauwe
specht.
Rieisboben, m. = kleigrond.
Rieib, f. —(e)4, —er = kleed, bekleeding,
japon, jurk; kleeding, voorkomen; kleiber
macben 2eute = de kleeren maken den man.
fieliben, (b.) = kleeden, bekleeden,
aankleeden; staan, passen, zitten; inkleeden
(in Borte, in eine aorm); Weft, fcbtvarb get

fleibet = in 't wit, in 't zwart gekleed; etit.
fteibet einen gut = staat, zit hem goed.
—n = (bij 't leger)
Rieigberabiage, iv.
garderobe.
= weelde, pracht van
ntel'Inrauftvattb,
klee(de)ren, kleederpracht.
= voeringbombazijn.
Rieitberbarttent,
=
Rieliberilbefen, m.; :biigei, m.; :biirfte,
kleedborstel; -hanger; -schuier.
Rielsberbiitte, to = buste.
Riet'bergefttiift, f. = kleerwinkel, kleedingmagazijn.
Rierbergetteli, f. = kleerehanger, kapstok.
tetberbaien, m. = kleerehaak.
Riel'bertmiter, m. = rokophouder.
= garderobe.
atel'berianinter,
Rtei'berilinatter, m.; onarit,
nnotte,
:nary, in. = kleer II maker; -markt; -mot; -egek.
Rtelberorbnuttg, iv. = kleedingreglement.
= kleederpracht.
itteillerOrattt,
Riei'berraffer, m. = rokophouder.
nierberriegel, m. = kleerehanger, kapstok.
atei'berfArattr, in., :With, f. = kleerkast.
Stielberftoct, m. = kapstok.
= kleederdracht.
Rierbertract)t,
= uitdrager, kleerkoop.
RterbertrObter,
alet'bertuirrat, m. = kleerevoorraad, kleerkast, garderobe.
fleibtfaut = gekleed, goed kleedend, goed
zittend, bevallig, net.
— en =kleeding, kleederdracht.
Riei'buttg, tb.
f. = kleedingstuk.
RIel'e, —n = zemel, zemelen; iner
ficb mif djt unter bie St., ben freffen bie Sdue =
al te goed is buurmans gek.
Rielettlbrot, f.; :metal, f. = zemelfibrood;
-meel (kornel).
kleiaarde.
Riererbe, iv.
fieisig = kleiig, kleiachtig, kleihoudend.
klein,
gering, onbeduidend, min;
I. Mitt =
Miner Zuctiftabe = kleine of gewone letter;
Mine& Oetb = kleingeld; ein f. tneinig = een
klein weinig; ein f. bif3cben = een klein
beetje; bon f. auf = van klein af; f. unb
grot = klein en groot; Mane unb ebro1ie =
kleinen en grooten; etiv.nteine& = iets kleins;
ein *Leine& = een kleintje (een kind);
fiber ein fteine& = binnen kort; e& ift nocb
ein !Leine& = het zal niet lang meer duren;
ba& ift nth ein Mine& = dat is voor mij gemakkelijk, niets waard; bet fteinem = allengs;
f. beigeben klein, mak worden, eieren kiezen;
etib. nic4t f. friegen fi3nnen = iets niet ontcijferen kunnen, niet onder den knie kunnen
krijgen; bi4 in& fteinfte = tot in de kleinste
bijzonderheden; bet flu ift f. = is laag;
f. fcbreiben = klein schrijven of met een
gewone letter beginnen; f. benfen = laag,
bekrompen denken; f. bon einem benfen =
min over iem. denken.
II. Rich, 1. —(e)& = kleine stukjes (vleesch
e. d.); gruis (van kolen enz.).
= kleinarchitektuur.
filein'arrbiteitur,
f. = Klein-Azie.
= lokaalspoor, ook: trambaan.
Rtein'babit,
RIeltebauer, m. = kleine Boer, pachter.
Rielifbetrieb, m. = klein bedrijf.
kleintje.
RieinIten, 1. —&, —
flein'benfenb = laag-, geringdenkend, kleingeestig, bekrompen.
fiernerit, fcbir. (b.) = verkleinen, herleiden.
zie geringfiigig.]

Mein "fig.
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Zie ook

ffeittliiffig = kleinvoetig, met kleine voeten.
ateht'getb, 1. = kleingeld; er tnfrb fcbon
nebmen = hid zal zich wel laten afdingen (fig.).
flein'nfaubig = kleingeloovig, kleinhartig,
klein- of wankelmoedig.
afehtibanbel, m. = kleinhandel.
alein'filinbfer, tn. = kleinhandelaar.
alettefielt, iv. — = kleinheid, geringe omvang,
geringheid, kleinigheid.
nfet'nigfeit, iv. —, —en = kleinigheid, bagatel,
nietigheid.
ffiernigfeitdfriinter, m. = treuzelaar, beuze-

laar, (uit)pluizer, peuteraar, vitter.
ateitiftufberbeinaOranitaft, tn. = kinderbewaarplaats.
ftlein'frant, tn. = kleinhandel, koomenij.
alein'friinter, m. = kleinhandelaar, kruidenier,
koomenijsman.
St fein'frieg, in. = guerilla(oorlog).
moedeloos, schuchter, bedeesd,
fleinlaut
terneer geslagen, in zijn wiek geschoten.
flein'fic0 = [klein, onbeduidend], kleingeestig,
bekrompen, armzalig, laag.
— = onbeduidendheid enz.
Sttein'tirbiett,
ffiebtr tnater, m. = miniatuurschilder.
nicin'uteifter, m. = [fat; peuteraar in wetensch.
en letterer* kleine baas.
fileitt'utut, in. = kleinmoedigheid, bloohartigheid, versaagdheid.
fiettfutiitig = kleinmoedig, bloohartig.
afein'ob, f. —(e)4, —e u o'bien = kleinood,
juweel, schat.
ffiettefttittieb, m. = kleinsmid, slotemaker.
afeittltaat, m. = kleine staat.
aleittltaaterei, — = kleine staten; politiek
van kleine staten.
ftleinItabter, m. = bewoner v, een kleine
stad, kleinsteedsch persoon, iem. uit de provincie.
aleinItabteret, — = kleinsteedschheid.
ffein'ttiibtift0 = kleinsteedsch, bekrompen.
alein'ftenfirenner, m. = dagbrander.
f. = kleinvee.
afein'tuare, iv. = galanterieen.
flei'fter, m. —4 = stijfsel, plaksel, pap (om
te plakken); tin R. rttien = in de verlegenheld, in de rats zitten.
ffeffterig = gestijfseld, vol stijfsel, kleverig,
pappig.
nierfterliiddien, 1. = spuuglok.
ffetiftertt, Ictu). (4.) = stijfselen, plakken.
m., :topf, m. =
afeilterilpinfef, nt.,
stijfselilkwast, -pannetje; -pot.
—n = klem, klemhaak,
alent'ute, iv.
klemschroef; in ber fien = in de klem,
in 't nauw, in de verlegendheid zitten; platzak zijn.
ffent'uten, fctiv. (b.) = klemmen, drukken,
nij pen.
nienvnter, tn. — = lorgnet, neusnijper.
ntentlit'haten, m. = klemhaak, -schroef,
houvast.
— = blikslager; loodniettip'ner, m.
werker.
ffletup'nerarbeit, tv. = blikslagerswerk.
—, —en = blikslagerij.
atemOtterer,
ffient/rtterbanbluerf, f.= blikslagersambacht.
atentOtertuare, in. = blikwaren.
ffleOlytben, 431.= Kiepten, Klephthen (rooverbewoners in Noord-Griekenland).
afelrper, in. —4, — = klepper, paard, knol,
[reispaard].

afetttoutattie', — = kleptomania, steelzucht.
ffertfaV = klerikaal, kerkelijk.
— = klericus, geestelijke.
afe'rifer, tn.
atertfei', iv. — = klerezie, geestelijkheid.

ale' rwS, in. = klerus, geestelijkheid.
Rierte, —, —n = klis, klit, klet, kleefkruid; fidj ivie eine .t. an einen bangen =
zich als een klis aan iem. vasthechten, iem.
als zijn schaduw volgen.
afetlettferbel, in. = kervel; doornzaad.
Riertenttittrget, tv. = kliswortel.
aletftereifett, f.= klauterijzer, klimijzer, spoor.
alaterer, in. —4, — = klauteraar.
afetlergeriift, = klimtoestel.
alaterntaft, in. = mast (voor 't mastklimmen).
fletlern, fcf0v. (ti.) = klauteren, klimmen.
atetlerftattge, iv. = klimpaal; mast (met
prijzen voor 't mastklimmen).
nt. = klimHoefetn.;
ning; -vogel.
afe'be, I. = Kleef.
flesbiftb = Kleefsch.
[fffiefer, m. —4, — = knikker. flteferu,
fcbin. (b.) = knikkeren; morsen (bij eten of
drinken)].
ftie'bett, ft. u. fcbtv. (ti.) (fob ftiebe; Rob u.
ftiebte; ftiibe u. Mate; ftiebe! geftoben) =
klieven, klooven, splijten.
anent', nt. —en, —en = client; klant.
Minitel',
— en; fflientlebaft, iv. — =
clientele, klandizie; clienten.
allinta, 1. —4, —te = klimaat, Iuchtstreek,
lucht- en weersgesteldheid.
fliutate'rifit, flotta'tiftf) = klimatisch.
—n = klimatologie,
ftlimatologie',
leer van het klimaat.
—e
—e; ook:
nti'mag, m.
klimax, opklimming.
=
gerammel,
getjingel,
in.
u.
f.
aliutbiut',
geraas, drukte, omhaal; partij, feest; bei
ift beute grater R. = bij de Z's is er vandaag
een groote fuif.
ffittenten, ft. (f.) (id) flimme; Hamm; ftiimme;
ftimme! geffontinen) = klimmen, stijgen,
klauteren.
nititutti og, nt. = optrek (aan 't rek); einen
zich optrekken.
inacben
—, —en = gehamer, getik,
ftlimPerer,
gerammel, getiingel (op een piano enz.).
rammelkast (piano).
alitit'perfaftett, m.
fcbtu. (b.) = hameren, tikken,
rammelen, tjingelen.
ffint'Verffein = heel klein.
zie Situ m e.
—n = kling, lemmet, staal,
fttin'ge,
fittagen, filbren =
degen; eine gute, brabe
goed den degen hanteeren, goed kunnen
fpringen fallen = over de
eten; ither bie
kling jagen; fiber bie fPringen mtiffen =
over de kling gejaagd worden; bor bie £.
forbern = uitdagen; bei bet R. bleiben = bij
de zaak blijven; bor ber baben = voor
den boeg, voor de borst hebben; [stortbeek,
kloof].
Ate=
litt'gel, Ir. —, —it = bel, schel; bie
ben = aan de bel trekken.
lokaalspoor.
fittit'gelbabit,
kerkezakje, armzakje.
atin'gelbeittel, ni.
afin'ilelbeuteitriiner, tn. = kollektant.
alittigelbildge, tn. = rammelaar.
nitn'olgriff, m. = belknop.
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Zie ook
fcbtv. (b.) = bellen, schellen, aan de
bel trekken; bem Viibcben f. = de meid bellen ; nacb bent Utiibcben f. = om de meid bellen.
RansgelfrOttur, tn. = schelkoord.
Rittt sgelaug, nt. = schelknop, bel.
Mullen, ft. (b.) (fcb alive; Hang; flange;
ffinge ! geftungen) = klinken, luiden; bie Cbren
f. mfr = mijn ooren tuiten; mft ffingenbent
= met muziek voorop of met slaande
trom; baS ffingt unb f nicbt = dat klopt
niet, dat komt niet uit; flingenber croft =
felle vorst.
ftlin'genfriptieb, m. = zwaardveger.
I. alincatang, m. =
touter woor[den, woordepraal.
II. fangflangs = kling klang!
itingting'! = klingeling!
= klinksteen, phonolieth.
Rlingsfteitt,
—, —en = kliniek.
ntruif,
— = docent en leerling aan
RiVnifer, tn.
een kliniek.
—fen = kliniek, ziekehuis.
Rintifunt, 1.
= klinisch.
—n = klink, deurklink.
ittittle,
fcto. (u.) = op de klink doen.
atinler, tn. —4, — = klinker, baksteen.
—n = reet, spleet,
[Rattle, Rtin'ae,
scheur].
afro, hi. = Klio, muze v. d. geschiedenis.
fit00 (ob. flittirfict00)! = klikklak ! klip, klap !
knipknap! MVO unb flar = heel duidelijk,
heel helder.
— n = klip ; btinbe R. = blinde kl.
atili'pe, tn.
flipliettreiri), =boil = vol klippen, klipperijk.
— = klopper, houten KaRitOVer, tn.
mer; klipper, klipperschip.
fil4r0ern, fcbto. (t.) = klepperen.
allWfiftt m. = klipvisch.
fliO°014 = vol klippen.
atiOVirant, nt. = snuisterijewinkel.
kleine herberg,
atiOirfrug, nt., ,,fiteitte,
kroeg.
aliWfrbutb, tn. = kleine, nietige schuld,
kladschuld.
= bewaarschool.
RitWfrimie,
m. = bewaarschoolkind, a-bleerling.
= klein, onbeduidend werk
atiWtnerf,
of goed.
I. ftir'ren, fcto. (ti.) = rammelen, rinkelen,
kletteren, ratelen; (bon Oftifern) klinken.
II. atir'ren, f. = gerammel, gekletter, geratel;
geklink.
afgietsel.
Ritfifiees,
fcbio. (h.) = clicheeren.
Rattier, f. —(e)4, —e = klisteer, klisteerspuit,
inspuiting.
— u. ..ribeS = klitoris.
Rtistor14,
klets!
filtfrO!
—n = (in Scbfefien) armoedig
fffit'frbe, tro.
landgoed.
[ffitr idnit, fcbtv. (b.) = klappen].
itiffrijig(e4 trot) = week, papperig.
fittfit'fiatfM! = klets!
tittftlfttrifi = kletsnat.
ntleter, m. —4, — = vlek, klad.
ft-as tern, fcbm. (b.) vlakken, kladden, morsen.
Rio. = Rife.
Rlits terfcintib, tu. = kladschuld.
—n = riool, zinkput.
Rioasfe, te.
Rioalentier, = vogelbekdier.
ftIO' bett, m. —S, — = [klemhout, klem, haak,
flin sgein,

gaffe', hengsel; katrol]; stuk brandhout, blok;
bundel vlas of wol.
= zwaar, massief, lomp, onbehouwen.
fibs-nen, fcbin. (b.) = in 't honderd babbelen,
bazelen.
atiityfel, zie
floOlett, fcbto. (b.) = kloppen, slaan, tikken;
man ob. 0 loft = er wordt geklopt; einem
auf bie Ginger f. = iem. op de vingers tikken;
auf ben Oufcb f. = de struiken, het kreupelhout slaan om 't wild op te jagen; (fig.)
(iem.) pollen, 't terrein verkennen.
fcbtb. (b.) = tikken, tikkelen.
nfolrfer, m. —S, — = klopper, deurklopper.
foOffeitter, m. = vechtersbaas, schermmeester; vechtgraag, schreeuwer.
= vechtpartij, geharrewar,
RioOffecijteret,
getwist.
ffloOrOeitfrfte, iv. = karwats.
= slaag.
SHOW,
— = klopper, klepel; klos
ntijirint, m.
(ber iiii3enarbeiter); knuppel.
= kloswerk, kantwerk.
alijOintarbeit,
flijO spein, fcbtb. (b.) = (kant) klossen, kant
maken.
= kantnaald.1
Raitepelnabel,
Iii r,ct^iv irtt, m. = kantgaren.
kantwerkster.
ntiiWterin, to. —, —nen
at004, m. —e4, —e = vleeschballetje.
= closet, W. C.
atofetr, f. —(e)4, —e u.
Riot, nt. AU* = klont, kluit (aarde,
boter); bal, balletje (v. vleesch, deeg e. d.),
poffer.
= zoo helder als
ffloWbrii0e: fo ffar
slootwater, als modeler.
— = balletje.
Riiiffiten, 1.
Stii3fter = klooster.
nfolter, f.
atolterliabt, m.; =israucb, tn.; Airuber, m. =
kloosterllabt; -gebruik; -broeder.
Rfolterilfrau, to.; =fritutein, f.; =gang, m. =
klooster vrouw (priores); -juffer (non); -gang.
ntolterllgeborfatn, m.; =geiftittiter, m.; =ge=
Ifibbe,f.=klooster tucht;-geestelijke;-gelofte.
fflo'fterilgefelffitaft, to.; :fir*, tr.; :feben,
f.; =teute, V. = kloostedgemeente; -kerk;
-leven; -lingen.
ffiyfterItrO = kloosterlijk, kloosterachtig,
klooster..., afgezonderd, eenzaam.
— = kloosterachtigheid,
RiOltertiebfeit,
-leven.
afolterhnancb, nt.; =ortatung, tv.; :oforte,
= kloosterllmonnik; -orde; -poort.
ato'fterpropft, m. = overste van een stift.
=ftrafe,
=f4tvefter,
Riolterllitute,
tn. = klooster school; -zuster; -straf.
ntosfteril tuefen, f.; :Acne, to.; :nit, tn.;
=Atoinger, nt. = klooster wezen ; -cel ; -tucht ;
-gevangenis.
m. Rfiite = blok, klos brandhout;
lomperd, lummel, houten Klaas; auf eitten
groben St. gebiirt etc grober Reit = op een
ruwen kwast past een scherpe bijl, men kan
een lomperd niet met glace-handschoenen
behandelen; einen R. am Oein baben = een
blok aan 't been hebben.
—n = gedroogde peer].
[atiits3e,
flott 3ig = stevig; lomp, houterig, onbehouwen
heel groot.
fttotf'fr4ub, m. = klomp.

Rlub, m. —4, --S = klub, societeit.
Riutibifts, nt. —en, —en = lid van een klub,
van een societeit.

ftlitbiotat.
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Zie ook
n11011:44 f. = klub-, societeitslokaal.
afnbjeffef, m. = societeitsfauteuil.
aluci fe, zie (etude.
f e.
ftfule, zie
Mutt, —, atilfte = kloof, spleet, afgrond,
diepte; hol, spelonk; tang; kerker; [gekloofd
stuk hout; kleed].
ffurtig, fliirtirt = met kloven of spleten.
Hun (ftilger, ffilgit) = wijs, verstandig, slim,
knap, bij-de-hand, schrander; aug etrn. ob.
einem nicbt f. iberben fannen = uit iets of
iem. niet wijs kunnen worden; nun bin icb
nocb fo f. tote borber = nu ben ik nog even
wijs; er ift nicbt recbt f. = hij is niet goed
wijs; burdj Gcbaben MO man f. = door schade
en schande wordt men wijs; bet St Mete gibt
nacb = de wijste geeft toe.
—, --en = muggezifterij, haarklooverij, sofisterij.
Megan, Ittiv.(b.)=muggeziften, haarklooven,
spitsvondig redeneeren.
ftfuglieit, tro. — = wijsheid, verstand, slimheid, schranderheid, beleid.
= voorzorgs-,
nitto'OeiOlebre, :rend,
voorzichtigheidsmaatregel.
muggezifter, haar-- g , —
kloover.
= verstandig, slim, beleidvol, wijselijk.
affirefinn, nt. —(e) g , —e = SIttigter.
=10reiter, nt. = iem. die praat,
alsof hij er verstand van had.
niuutP, m. —(e* —e u. Atiimpe = meelbal;
[klomp, menigte].
— = stukje, brokje;
niiintlYrfiett, f.
klonter, klontje (in ailiffigreiten).
afunt'Pen, m. — = verwarde massa,
hoop, brok, homp, klomp; kluit (erbe); klont
(Zitut).
ffuntOen fich, icbtv. (ti.) = zich in een klomp
samenvoegen, klouteren.
ftuut'Oentinife = bij hoopen, bij massa's, in
verwarde hoopen.
= horrelvoet.
niumplup,
flututefiitig = met een horrelvoet.
—n = spleet, uitholling,
[lifUtit'ie, iv.
holte].
[nfiinfief, —g, —; ob. in. —n = kluwen; kwast; afhangend, bengelend stukje;
kliek, aanhang].
—n ob. m. — g , — = kwast,
alunler, tb.
hanger; klompje vuil, spat.
bespat, met slijk.
ffun'f(e)rin
—n = spleet, scheur.
to.
klem, tang, schaar,
—n
ntuP'Pe,
friegen =
haak, draadsnijijzer; einen in bie
iem. in zijn vingers, in de klem krijgen.
—n = kluisgat.
afirfe,
(b.) = peuteren, peuterig
werken].
m. —u, — = kluiver, boegsprietzeil,
kluiffok.
kluiverboom, kluifhout.
afiVberbaunt, tn.
attotier, zie Ittiftier.
km = kilometer.
f. TM. = filnitigen anonatg : van de volgende
maand.
inab'bern, icbib. (b.) = knabbelen, knagen.
nna'be, in. —n, —n = knaap, jongen, idienaar,
= oude
knecht, ambachtsleerling]; after
jongen, oude kerel, kameraad.
ftna'bettafter, f. = knapeleeftijd.
fnai benbaft = jongensachtig.

ana'benfraut, f. = standelkruid, orchis.
:ftrejth, m.;
;:ftfutnte,
nna'benilfdiule,
= jongensllschool; -stem; -streek; -tijd.
:iett,
nnaben uttb Micib'MenOort, zie Stinb er o r t.
1. — — knaapje, ventje, jongetje.
frtaci! fttaci#! = knak! krak!
—e = knak, scheur, barst.
anacf,
fnaclen, icbto. (b.) = kraken; ook:
bie Stiege fnacft = de trap kraakt; (mit ben
aingern) knakken.
ffnactintanbef, to. = kraakamandel.
Rueter, zie Viutfnacrer.
nnacN, —eg = knak; er bat einen =
zijn gezondheid is geknakt; ein alter R. = een
oud gebrekkig man.
= knakworst.
ffnacflourft,
—n = knoest, kwast; houten
attaffge, to.
pen of wig; ook: pin (om iets aan to hangen).
m. —(e) g, —e. u. ang le = knal (bon
sZeibebren); klap (ber $eiticbe); slag; II. unb
aatf = op eens, plotseling, op stel en sprong.
ffnaffiblet, 1. ; =bonbon, m. = knalillood;
-bonbon.
analrbrief, m. = klappertje.
= klapbus.
Rttall'biichfe,
—n = slag (an ether 43eiticbe).
ffnarle,
Rnafreffeft, m. = knaleffekt.
fnarfen, fcWo. (ti.) = knallen (bon (3etbebren);
klappen (mit ber $eiticbe); ploffen, slaan.
ffnaltlerbfe, to.; =fruttt, to.; =na#, I. = knalllbolleje; -vrucht; -gas.
springglas, glastraan.
nuairgla#, f.
ffitargnoth, f. = knalgoud.
oerbranie.
anairpro#, m.
anairlIputher, 1.; =quedjilber, 1. = knalllpoeder; -kwik.
fnaU'rot = hardrood, schreeuwend rood.
fnafflauer = knalzuur; f..e g Sea = kn. zout.
= knalvrucht; oorveeg.
ff-nall'fcbote,
ffnaftsfilber, 1. = knalzilver.
fita00 = eng, nauw, engsluitend; krap, zuinig,
schraal, karig; ba g Oefb fit bet ibtn f. = hij
zit krap in 't geld; e g tnirb f. bei ibm = 't wordt
schraal bij hem; 0 gebt batnit f. au = het
is daarmee armoedig gesteld; er bat feitt
fitaPPeg Kugfornmen, er fommt nur f. au g =
hij komt maar amper, maar net uit of ruim
heeft hij 't niet; mit Mapper 9tot = ternauwerflood; zie ook
m. —n, —it = knaap, schildknaap,
edelknaap; mijnwerker; knecht, gezel.
fnalgientanff = (stud.) ternauwernood.
fnctOlnit, icbib. (b.) = knappen, kraken, knetteren; [op en neer bewegen, hippen; pakkenj.
fnalY0ern, fcbto. (tj.) = knabbelen, knagen.
= nauwheid, engsluitendffna00 11jett,
held; schaarschte, gebrek.
ffnapirfacf, m. = knapzak, ransel.
-, —en mijnwerkersveranaPOIMaft,
eeniging.
= mijnwerkerskas.
naPO'frbaftnaffe,
fitap# ! = knap ! krak 1
fnaplen, icbtv. (b.) = krenterig, bekrompen
werken.
[fnar'ie(t)n, icbbl. (tj.) = kluiven, knabbelen.]
= ratel; geweer, spuit.
anar're, iv= —,
inar'ren, fcbib. (b.) = knarsen, kraken, ratelen.
m.
—
=
knaster,
kanaster (een
analter,
snort tabak); oud book, nude boekewurm, nude
paai, brompot.
tialterbart, m. = nude brombeer, nude
knorrepot, nude paai.
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fnaltern, fcbtn. (c.) = knetteren, kraken, (in einer (3ct g riibre 3. Q3.); heg, haag; struikgeraas maken.
gewas.
tnaftern, fcb/v. (b.) = knetteren, knappen, ffnief(e)bein, 1. = knikkebeen, iem. die met

sprankelen.
— = kluwen; opeenm. u. f.
gepakte massa.
fniiu'elfarntig = als een kluwen, in den vorm
van een kluwen.
fniin'eltt, fcfpn. (D.) = op een kluwen wikkelen
of winden.
anattf, m. —(e) , niiute = kapiteel, kop (v.
een zuil); gevest, greep (efne4 Zenen4).
fttau'Oeln, fcDtv. (b.) = knabbelen, knagen,
kluiven, peuterwerk verrichten.
vrek, gierigaard,
finauler, m. —4, —
pintheuker, schraper.
— en = vrekkigheid,
finauferer, tp .
schraperij.
fnaifferig = vrekkig, krenterig, schraperig.
fnaulern, fdpl. (D.) schrapen, vrekkig of
krenterig zijn; pingelen.
fnant'fdyn, fcDtv. (D.) = (ver)kreuken, kreukelen, verfomfaaien.
— = knevel, breidel-, spanaitebel, m.
of pakstok; mondprang.
anebelbart, nt. = knevel, snor, snorrebaard.
ane'bel4o14, f. = span- of pakstok, knevel,
breidelstok.
ine'beln, fcbtv. (b.) = knevelen, binden, prangen.
attecbt, —(e)4, —e = knecht, dienaar,
bediende; slaaf; [soldaat; gezel].
rnedyten, fcbtn. (b.) = knechten, onderwerpen,
onder 't juk brengen, verdrukken, tot slaaf
maken.
fttettlifcP = slaafsch, onderdanig, kruiperig,
kruipend.
atted)t' fc4aft, tn. — = knechtschap, dienstbaarheid, slavernij.
anerfOrbienft, m. = knechtsdienst.
Snedrtung, — = onderwerping, knechting,
onderdrukking.
m. —(e)4, —e = melt, schoenmakers-,
tuinmansmes, knijf.
(id) fneife; fniff; gefniffen) =
tneifen, ft.
knijpen, nijpen, knellen; er of knibbelen.
atteffer, tn. —4, — = lorgnet, neus(k)nijper.
anciraange, tn. = nijptang.
anel4rabenb, m. = fuif, avondjool, kroegavond.
—n = tangetje; herberg,
anci'pe,
kroeg; fool; fuif.
fnerpen, fcbtv. (D.) (felten : fnipp ; gefnitllen)
knijpen, knellen; kroegloopen, naar de herberg loopen, pooien; e4 fneipt mid) fm2eibe =
ik heb pijn, kramp in 't lijf.
atterOett, 1.-4 = ('t) knijpen; kramp; kroeglooperij, gebras.
ancilmtleben, f. = herberg-, kroegleven.
aneiperer, tn. —, —en = kroeglooperij,
brasserij.
anciO'genie, f. = steunpilaar van de kroeg.
kroeg-, drinklied.
SneitViieb,
bijnaam (eia4 Stubenten).
atteilrnante, m.
aneiVivirt, m. = kroeghouder, kastelein.
nneilraanne, to. = nijptang.
nudg er, in. —4 = gemeene tabak, „Amersfoorter."
nt. —en, —e = Knees, Russisch
Sue,
of Poolsch hoogadellijke.
I. fneten, fcbtv. (b.) = kneden; masseeren.
II. nitelen, f. —0 = ('t) kneden; massage.
Sniff, m. — 1 04, —e = knik, kn,k, barst; knie

slappe knieen loopt; „knickebein", likeurtje
met eierdooier.

fnicifen, fcfpn. (D.) = knikken, knakken, sprin-

gen, barsten; doen springen, buigen; neerslaan, vellen; oaf en f. = den nek omdraaien.
Sniefer, m. — 4, — = vrek, gierigaard, pintheuker ; parasol ; zonnescherm, markieze; knikker,
Snit/ere'', —, —en = vrekkigheid, krenterigheid, schraperij.
fnic'f(c)rig krenterig, vrekkig, gierig.
fcbtv. (ti.) = zuinig, vrekkig, krenterig zijn, schrapen.
—e = buiging, nijging, diem.
naar, dienaresse, knik; heg; struikgewas.
fnictlett, f dnv (b.)=buigen, nijgen, knikken.
attic, f. —4, — = knie; buiging, knik, hoek;
brecben = iets in de gauwigheid
ettn. Her&
afdoen.
ffnie'benne, tn. = kniebuiging ('t buigen van
de knie), knieboog.
Snie'bengnng, = kniebuiging, -val, voetval.
attielnig, m. = knieboog.
aniebfiget, m.=kniestuk (au4 2eber, Stu Di u.a).
fnie1(e)n, fcbtn. (b.) knielen.
= onderworpen, deemoedig, op de
knieen.
fniefarntig = knie-, elleboogvormig.
Snie'llgeige, tn.; :netent 1. ; glict)t,
=
knie II viool (violoncel); -gewricht ; -Licht.
fnielpit = zoo hoog als een (mijn) knie.
anie'llboCen, $1.; b.; teber f. =
knie broek ; -boog (of -gewricht) ; -1e(d)er (of
-stuk).
anicsOoffter, f. = knielkussen.
anie'rienten, m. = kniele(d)er; knieriem,
spanriem.
attle ' llfrbeibe,
:fri)iette, to. ; =fd)nn1le,tv.=-knie ll schijf ; -stuk (scheenstuk) ; -gesp.
anieltociftttbe tn. = dakkamer, vliering.
anieftiid, = kniestuk (portret ten knieen uit).
anieftiiile, tn. kniestut, schoorbalk.
anielveh, 1. = kniepijn.
sniff, m. —(e)4, —e kneep, [kreuk, vouw];
kneep, slimme streek, handigheid, kunstje;
niffe nub $fiffe = listen en streken.
fniffen, fcDiv. (1.) = vouwen, plooien.
fniffig = listig, geslepen, slim.
fniff fir0 = lastig.
ant04, tn. —(e)4, —e = knip (voor den neus
bijv.)
fni/ipett, fcbtv. (b.) = knippen, schieten; toeknippen.
anittlrfitoeIcbett, = knikker.
attittlYntittfe, tn. = knipmuts, neepjesmuts.
m. —e4, —e ;
f. —4, —
knip (voor den neus), tik; [beul].
tniplen, fcbin. (f,.) = knippen, knappen;
schieten; kieken.
—e
antrip8, m.
dreumes, dwerg.
inir'ren, fcbtn. (b.) = krassen, schuren.
inirldpen, fcbtn. (f).)
knarsen, kraken; mit
ben 8hbnen f. = knarsetanden ; ber Cad nee
de sneeuw kraakt.
fniricDt
Snilterfolb, f. klatergoud.
knetteren, knappen,
fniltern, fcbtn. (ti.)
kraken, sputteren.
attirtel, zie aniittet.
fnit't(e)rig = prikkelbaar, brommig; kreukelig.
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kreuken, frommelen;
inittern, icbin. (b.)
kraken.
noir, zie n cf 4.
zie Stu
—n = korst].
[nnobs be, nt. —n, —n; to.
= kneukel, knok; dobbelRtto'bel, m. —4,
steen.
nno'bettledter, tn. = dobbelbeker.
ino'betn, [din. (b.) = dobbelen.
attob'faufb, m. —(e)4 = knoflook.
= knoflooksaus.
anoblaurfOriibe,
= enkel, knokkel, dobbelaniVrOet, in. —4,
steen.
ffnii'Metrion, f. = beentje.
anii'djeffieber, f. = knokkelkoorts.
tniVitein, fcbtn. (b.) = dobbelen.
attoAelt, m. —4, — = been, knook, bot.
fito'clienartig = beenachtig.
ffttolteo branb, m.; :fhrudj, rth..= been 11 eta'',
-breuk.
fttoltettbiirr = mager als een geraamte, als
een hout, tot op 't been afgemagerd.
atto'cbeflilentaiinbung, W.; :ertneld)ung, hi.;
=Mute, tr. (ob. qiittittiL tr. ob. :fra-4, in.);
beenijontsteking; -verweeking;
fifd), In.
-bederf (-eter, -versterving); -visch.
atto'cliettfune, tr.= ineenvatting van beenderen.
=Relent f. = been11anoltenilffigung,
geleding; -gewricht.
atto'chenoeriift, f. = geraamte.
nno'd)ettlytuer, m. = beenhouwer, slager.
fftto'rbentlaufen, in. = hoop beenderen.
nito'rbettilatt4, f. = beenderhuis, knekelhuis.
ano'fftenbaut, hi. = beenvlies.
= beenvliesnoltentytutentginbung,
ontsteking.
= beenderleer, osteologie.
ano'rnentehre,
atto'cbenntattn, tn. = geraamte; dood.
attoAcitutarf, 1. = merg in de beenderen.
= beender11aflo'rbenDneht, f.; =ntiible,
meel; -molen.
= gewrichtsholte.
anoltettOfautte,
no'dtettidinter3, tn. = pijn in de beenderen.
ano'cbenfitivara, f. = beenzwart.
nnoltenflgitter, m. = beensplinter.
beenderstelsel.
atto'diettfOftent, f.
ftto'clientrorfett =--- zoo droog ale kurk.
frtirdiertt = beenen.
beenig.
fno'clit“
—, —n = knot vlas.
nno'cfe,
(b.) = treuzelen, zeuren.
fttob'bettt,
= bal, meelbal, knoedel.
QniVbet, oh.
—
—n; anollen,
anorle,
knol; knobbel; lomperd, vlerk.
fttortenfiirmig = knolvormig.
attelengetviic00, = knolgewas.
anottlinfe, in. = lomperd, vlerk.
titan(' = met knollen, vol knollen of knobbels;
f. biet Gelb = verbazend veel geld, een heele
bom duiten.
attoot, —(e)4, = knoop (amateibe);
knop (am Spasieritocf, am Zegen); kop (ether
Stecfnabet); [knoop, strik, buil, knobbel, gril,
kuur]; ein fonberbarer = een raar heer,
een rare klant; ber ate Snopf = de oude paai;
ber bat Stniipfe = hij heeft moppen (geld).
— =knoopje; knopje; kopje.
RtiOrcben,
fttiWten, fit is. (b.) = knoopen.
anotiffornt, tr. = knoopvorm.
= knoopeschaar (auto
attoOrgabel,
Meinigen bet Stniipfe).
m. = knoophaak(je).
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek.

I.

anoOftoit, = knoopsgat.
nnolentalter, in. = knoopemaker.
—n = galappeltje (an ben
ftn$rper,
iungen Ggiebelfel*n).
finor'Oet, tn. —4, — = kraakbeen.
fnor'Oelartig = kraakbeenachtig.
fttor'Ne)118 = kraakbeenig, met kraakbeen.
— = kwast, knoest; [enkel].
attor'ren, tn.
inoerittit = als een knoest of kwast.
fitoerin= knoestig, forsch, stug, onbehouwen.
—e = knoest, kwast; stomp,
attora, In.
kort kereltje, stompje.
—n = knop, bloemknop; jonge,
attolVe,
teere bloem.
ftto ifOen, icbin. (b.), botten, knoppen krijgen,
uitloopen.
ftto ffOenartla = op een knop gelijkend.
ftto'10enfOrntig, fnolpidit = knopvormig.
fnollyin = vol knoppen.
attole, nt.
—n = lomperd, vlerk; lummel,
botterik; ambachtsjongen.
fttiYteitt, fc03. (I0.) = kleine knoopen in iets
maken.
I. ftttolett, in. — = knoop (and) an
flangen); strik; knobbel; moeilijkheid; ben
. fcbiiren, Wien = den knoop (in einem
Zrama, 5. Q3.) leggen, oplossen; jett reitt bet
t. = nu gaat hem een licht op; ficb einen S.
in4 ScOnuPftucb macben, binden = een knoop
in zijn zakdoek leggen.
II. tmilett, fcbtv. (b.) = knoopen, een knoop
leggen.
fitolettfiirntig = in den vorm van een knoop
of strik.
anolengraL = knoopgras.
fttolenftaft = lomp, ruw, onbehouwen.
fttolettio6 = zonder knoop.
anolettOunft, = knoop-, vereenigingspunt.
attoleflitidi, in. = knoopsteek.
aflos tenftoci, nt. = knoestige stok, knuppel.
atto'tentau, 1. = knooptouw, touwladder.
anap terirl), in. —(e0, —e = duizendknoop;
knoopgras; varkensgras.
fttolin = knoestig, lomp.
attolte, tr. —, —n = zaadbol (van vlas).
[anub'ben, oh.
—;
—n
knoest, kwast.]
—(e)4, Stniiffe = vuistslag, stomp.
anuff,
fnuffett, fc0to. (b.) = stompen, slaan.
fttunig fat = vinnig koud.
= moeilijk, lastig.
I.
= dronken, beschonken.
IL attiirle,
—n = (gewest.) kreuk,
kreukel, vouw.
fniitlett, icbir. (b.) = kreuken, kreukelen,
frommelen.
tcbtv. (b.) = knoopen, binden, verbinden, vastmaken, (een band) toehalen; fid)
t. = zieh vastknoopen, zich verbinden, geknoopt worden.
attiiVtiel, tn. — knuppel; ber tiegt
beim .t.unbe = er is een kink in den kabel.
attiip'penbriitte, tr.; :bantm, nt.; :004, f.=
knuppellbrug; -dam (-weg); -hout (talhout).
(b.) = knorren, brommen,
fnuerett,
grommen; rommelen
2eibe).
knorrig, brommerig.
fnuerig
fnultierig = knappend, krakend, bros.
fttulOern, fitto. (h.) = knappen, kraken;
knabbelen.
tn.
= knoet, karwats.
fturten, fittr. (I.)= met de knoet straffen, slaan.
24
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inutlAcit, 1c4tv. (fj.) = in elkaar drukken,
persen; kreuken; liefkoozen, knuffelen.
attiirtel, m. —4, — = knuppel, stok.
ffniit'tetner, m. = kreupelvers, rijmelarij.
f niitten, fcbiv. (b.) = breien.
D. = Stito.
noctbin'tor, in. —?.,, .. to'ren = coadjutor,
ambtswaarnemer v. een bisschop.
foagulte'rett, 1c41v. (1.) = coaguleeren, stremmen, stollen.
foolifie'ren lick fc0i-u. (ti.) = zich coalizeeren,
zich verbinden.
ffoetlition', iv. —, —en = coalitie, verbond,
bondgenootschap.
ncebalt, in. —(e)4 = kobalt.
nos battgiaL f. = kobaltglas.
ffo'bel, nt. —b, — = hut, hok, schuurtje.
ffo'bett, m. —4, — = hok, varkenshok.
Rut tier, m. —4, — = korf als ransel, ben;
hoekige vischweer.
no' bufb, m. —(e), —e = kobold, kabouter,
dwerg, aardmannetje, berggeest ; R. 1c4fef3en =
kopje buitelen, kopje(over) duikelen.
nobola' Te4ieten, robor3en, fcWv. (fj.) = kopje(-over) duikelen, kopje buitelen.
arid), m. —(e)4, Ract)e = kok; bide Rode
berberben ben Ord (beriataen bte Suppe) =
veel koks verzouten de brig; zie titng er.
ftrutia0fet, m. ; -a00arat, m. ; :binte, rv.;
:buck 1. = kookijappel, -toestel; -peer; -boek.
noit'brunnen, nt. = warme bron.
fo'clien, 1cMv. (tj.) = koken, zieden; Raffee f. =
koffie zetten.
nolter, nt. --&, — = kook(toe)stel, stel.
ffiYiter, m. —c, — = koker.
RiVrOcrIlfungfer(:ftiene), W.; : itntritt, m. =
koker II juffer ; -worm.
ft orft'gefrOirr, f. = kookgerei, kookgereedschap,
potten en pannen.
nocir4erb, m. = fornuis.
fittint#Ilta, zie Stotic4incbina.
fitublunge, tn. = koksjongen.
ffortrieffet, m. = kookketel.
nocirtifte, tn. = hooikist.
Stodrfunft, in. = kookkunst.
fforblijffet, tn. = kook-, potlepel.
notifilnittfttine, tn.; :O en, m.; :pfanne, in.=
kook Ilmachine (-toestel); -kachel (fornuis);
-pan.
notirfat3, f. = keukenzout.
nor0'11 talif, m.; =purer, rit. = kook il pot;-suiker.
nocletaiiriter, lt. = kokkelskorrels (een
geneeskrachtige, vergiftige bes met bedwelmende kracht).
no'bit, iv. —, —4= coda, slot van een muziekstuk.
ffo'bctf, tn. —b, --- = kodak.
na iber, m. —4, — = lokaas, aas, lokmiddel;
hakleer; auf ben St. anbeitett = aan 't aas
bijten.
[ffo'beri, f. —, —e = onderkin; einem ba4
R. fraten = iem. vleien].
fiVbern, fcbtn. (la.) = lokken, aanlokken.
Sobel, m. —0, —e u. .. bibe4 = code, codex,
handschrift.
nobifitation' , W. —, —en = codificatie.
tobifigieren, Tc4tv. (4) = codificeeren.
ff obtain', T. --(e0, —e = codicil, testamentbijlage.
noeburation', iv. — = coeducatie.
ffoeffi3ient', m. —en, —en = coefficient, getalfactor.
nolen, zie Robe n.

.fttYfent, in. u. f. --(e)4 = kloosterbier, dun bier.
nutlet, in. u. 1. ---4, — = koffer.
niifferdjen, f. —t, — = koffertje.
eon, in. —(e)?.,, Rage = ingedijkt land, polder.
non'lle, in., —, —n = kogge, koggeschip.
ffootat (spr.: konjak), m. --d, —b = cognac.
nobarenis, iv. — = cohaerentie, samenhang.
nohilicer, tn. —&, —=(bij de telegraaf)cohaerer.
10iirte'ren, fc4tn. (b.) = cohaereeren, samenhangen.
ftoliiittatt!, W. — = cohaesie, samenhang.
notiittur', m. —(a) = Kohinoor (: beroemde
diamant).
Roy, m. —(e)4 = kool (groente, en ook
voor »onbeduidende praat"); atten R. auf tvarmen = nude koeien uit de sloot halen; zie f e t t.
ffolit'antici, iv. = zwarte merel.
Robtlitatt, f. = koolblad.
nofile, iv. —, —n = (bouts-, steen-, aard)kool; ivie auf (firennenben) Ro4ten fiten =
op heete kolen zitten; mit R. jAtvaraen =
met kool schetsen; met kool zwart maken.
nottlebtibrat, 1. = koolhydraat.
folftelt, fobiv. (ti.) = verkolen, inbranden (van
een sigaar); kool verkoopen, domheden praten.
noirtettaftie, iv. = aandeel in kolemijnen.
notrienartniter, m. = steenkoolbewerker.
toWlettartin = koolachtig.
ntitrientiectett, 1. = kolebekken, -pan, komfoor.
ft otrien11 bergivert, f. ; :Incliner, in. ; sbainpf,
m. = kole 11 mijn ; -brander; -damp.
ffoirtenbantpfer, m. = doofpot (voor boutskolen).
atitrienilbiftrift, m.; :flii3, 1.; :glut, iv.;
:unite, m. ; -gruff, m. = kolelidistrikt;
-laag (-veld); -gloed (of -hitte); -mijn; -gruis.
foirtentialtiq = steenkoolhoudend.
no41cnIlbiinbler, m.; :4anblung, Iv. = kole II koopman; -handel.
atiirteniAbrat, 1. = koolhydraat.
Roirtenlitaften, m.; :Tager, f.; :tnamin, T.;
:mafi, I'. = kolellbak; -pakhuis (of -bekken);
-magazijn; -maat.
ffolytennteiter, m. = stapel houtskool.
notytennteffer, m. = kolemeter.
Roirtenognb, f. = kooloxyde.
noirlenOtanne, iv. = kolebekken, -pan, komfoor.
toirienplat, m. = plaats waar kolen opgestapeld liggen.
Roirtenrebter, 1. = kolegebied.
nartenfact, m. = kolezak.
Wieufnuer = koolzuur.
RoOlenfiiure, iv. – = koolzuur.
ffoirteullfidianfel, iv. ; :frfiiff, T. ; :C(400Pen,
m. = koleilschop; -schip; -hok.
no1rtenlICMiiO4'e, to.; :frOutPen, m. ; :fri)iit:
ter, m.; :ftaub, m. = kolellschep; -hok;
-storter (vulemmer); -stof.
Roblenilittie, iv. = koolspits.
Rotrienftift, m. = houtskoolstift.
notrienftoff, m. = koolstof.
atiffientopf, m. = vuurpot, test.
nofrienlltriiger, in.; :)Hagen, m.; :3ette, to. =
kole II drager ; -wagen ; -mijn.
noblettaeirOttung, iv. = houtskoolteekening.
noirteimug, m. = koletrein.
niiirter in. —4, — = kolebrander.
Riiblergiattbe, m. = kinderlijk geloof, blind
(bij)gelouf.
ftlitrier0iitte, iv. = kolebrandershut.
ft of*garten, m. = kool-, moestuin.

ffOlniirtner.
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Zie ook K.
nobli gicirtner, tn. = warmoezier.
= kool (als voorwerp).
nobilopt,
= groentemarkt.
naltstuarft,
ftait'nteife, lv. = koolmees.
pikzwart.
totfiipeitrallettidituar4
koolplant.
Ruhrtifian3e, ro.
=
koolraap
(boven den
nolitralti, tn.
grond).
notWraupe, 11). = koolrups.
= koolraap (onder den grond).
fftliWriitte,
koolzaad.
ftobrfaat, tn.
koolzwart, gitzwart.
fOrfittuar3
ntAt'ftiroffett, $1. = spruitjes.
ROW' II ftrunt, m., =tueittitto, m. koolil stronk ;
-witje.
ffoborle iv. —, —n = kohorte (lode deel van
een Rom. legioen).
— = colncidentie, 't samenartittaibettai,
treffen, samenvallen.
foin3ible'ren, fcbm. (b.) = colncideeren.
—n = kooi, (slaap)hut.
Role, to.
—(e0 = cocaine.
noicutn',
—, —0 = kokarde.
ffotar'be,
[folein, fcbtr. (I.) = met vuur spelen ; wippen
met den stoel; kopje-duikelen.]
[Oren, fcbto. (i.) = overgeven, (uit)braken].
forett = koket, behaagziek; bekoorlijk, bevallig.
kokette.
notate, Is. —, —0
—n = koketterie.
fforetterie',
koketteeren.
fotettie'reit, fcbto. (b.)
cokeskachel.
fforofen, m.
= cocon, kokon.
Rainy (spr.: ..k5), tn.
:nu% n).;
f.; =Paiute,
nos io4111baunt,
to. = kokosilboom, -foot; .olie; -palm.
ROL tn. u. qm. = cokes.
= kolf (am (llehmbre;
norben, m.
seug), (destilleer)kolf; zuiger (einer acticbine);
930.
zaad-, vruchtbundel (an 9,11aB unb
= kolfil slag ; -spel.
fforbenilfitiag, tn.;
m. zuiger stang ;
nortienilficanne,
-slag.
noleoOte'ren, qm. = koleoptera, schildvleugeligen, kevers.
= kolibrie.
m.
koliek.
Runt', tn. —
ROIL m. —(e) , —e = kolk, met wAer gevuld gat.
raaf.
Roirrabe, m.
noliabora'tor, m. ..to'ren = collaborator,
medewerker; ook : titel voor onderwijzers
en geestelijken.
ffoilaboratur', to. —, —en = collaboratuur,
post van een collaborator.
collateraal, ter zijde staand.
foUaterar
Roilateral'erbe, m. = ervende zijverwant.
noljaterarerbittaft, to. = collaterale erfenis
of successie.
nollateraberinanbter, m. = zijverwant.
ff.:Illation', to. —, —en = collatie, vergelijking,
tegen-over-elkaar-zetting (in 't bijz. van teksten); collation, lichte maaltijd.
faitationte'rett, fcbtu. (b.) = collationeeren.
zie kotiegium.
ffollei ge, tn. —n, —11 = collega, ambtgenoot,
vakgenoot.
follegial(ifth) = collegiaal.
– = collegialiteit.
ftoriegiatitiit',
= collegegelden.
ffolte'giengether,
dictaatschrift.
notte'gtenbeft, f.
college, alle
glen
..
nolle'glitnn), 1. —
collega's, raad, onderwijzerskorps, voorlezing.

bijeenverzamelde opffoitefta'neett,
merkingen of uittreksels.
in. —en, —en
kollektant.
— It - kollekte, inzameling.
otlerte, tv.
—e
nollefteur', tn.
kollekteur, verkooper van staatsloterijbriefjes.
fottettieren, fcbto. (b.) = kollekteeren.
—, — en = kollekte.
nviteition',
toftettib' = collectief, samenvattend, als geheel.
„be u. ba = collectief,
ft lafiettil)(wm),
verzamelnaam.
noltettittWinu4, nt. — = collectivisme
stelsel, waarbij de gemeenschap in
't bezit is van grond en kapitaal).
= verzamellens.
nottettitetinfe,
nollettibirmotura, =tiolimarkt,
= gemeenschappelijke procuratie.
I. ffeter, 1.
— = (wam)buis, leeren kolder.
II. Refer, m.
— = kolder, uitbarsting
van woede.
notlergattg, tn. = (een soort) molen (met
twee staande molensteenen).
fürferiq - kolderig, razend, woedend.
follern, fcbh). (t.) = kolderen, razen, woeden;
(boat Trutbabn) kolderen, kokkelen ; (bon Tau=
ben) kirren; (bout Oagen) borrelen, rommelen ;
f. (f.) = rollen.
fforietr,• —(e)', —e = Buis, wambuis.
zie II of I o.
toffibie'ren, Irbil). (b.) = botsen.
—, —en = botsing.
ffortifion',
= collier.
Rottier' (spr.: koljee), f.
Rollo,
u. Rofff kolli, stuk vrachtgoed.
= collodium (kleefmiddel).
aolto'biunt, f.
norfo'quiunt, T. quien = colloquium,
samenspraak, gesprek, examen in gesprekvorm.
ffoftufion', to. —, —en = colluzie, geheime
verstandhouding, doorgestoken kaart.
= Keulen.
— = Keulenaar.
•
m.
Keulsch.
fiirnifrb
= dubbel punt.
ffolon, T.
aotonatt, f. —(e)L —e = kolonaat, pachtgoed.
noto'ne, m. —n, —n - Boer, volkplanter.
= kolonel (Duitsch:
notortets, m.
Cberft) .
koloniaal.
totonie =
notoniat'4anbet, m. koloniale handel, zaak
in koloniale waren ; handel met de kolonién.
= koloniale waren.
notonialluarett,
notonialstvarettgefitiift, 1. = zaak in koloniale waren, kruidenierszaak.
ftxtionictis tuarenfjanbler, m. = handelaar in
koloniale waren, kruidenier.
kolonie.
—n
notonie',
ffolottifation', to. —, —en = kolonizatie.
fotonifte'ren, fcbth. (b.) = kolonizeeren.
notottifie'rung, to. — = kolonizeering, kolonizatie.
nofonife, m. —en, —en=kolonist,(volk)planter.
notottna'be, to.
—n = colonnade, zuilerij,
zuilegang.
—, —n = kolonne; kolom (in
nolou'ne
een dagblad).
foton'nentucife = in kolonnes; in kolommen.
= colophonium, vioolnotoptio'nium, 1.
bars.
—n = kolokwint.
notoquin'te,
ffutoralwiiifer, m. = coloradokever.
—, —en = coloratuur, vernotoratue,
siering v. d. melodie, triller.

flotlatairtf,
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Slomutifl.

Zie ook
totorie'ren, fpm. (b.) = kololeeren, kleuren.
notoriff, m. —en, —en = koloriet, kleureschilder.
notorit', f. — (e) = koloriet, kleurschakeering.
Solo W, m. Tfe = kolossus, reus, reuzebeeld.
foloffal[if] = kolossaal, reusachtig.
— = Kolossens.
ffolorfer, Tu.
nolorferbrief, m.= brief aan de Kolossenzen.
noloffe'unt, T. — = Kolosseum (rest van
't groote amphitheater in Rome).
nol'Oat, zie Ratpa f.
—n =
notOortage (spr.: ..taazje),
kolportage.
—e = kolporteur.
nolOorteur', m.
foWortie'ren, fcbtb. (b.) = kolporteeren.
—n = wollen
—; ob.
I. Rater, m.
deken].
— = (norbb.) kouter.
II. Rater, 1.
rien = columbarium,
nolumba'riunt, f.
grafgewelf met nissen voor de urnen.
Stolunt'bien, f. = Columbie.
—, —0 = kolom (druks), druknoluin'tte,
zijde.
Stombattauf, m. —en, —en = strijder, vechtend soldaat.
nombination', —, —en = combinatie, verbinding, vereeniging; hemdbroek, combinaison.
nontbination4'gabe, to. = combinatiegave,
-geest.
foutitinte'ren, fcbtn. (I;.) = combineeren.
Romer, m. —en, —en = komeet, staartster.
= comfort,
foor), m.
nontfort' (spr.:
gemak, geriefelijkheid.
fontforta'bet = comfortabel, geriefelijk, behaaglijk.
no'ntif, to. — = komische kunst.
— = komicus, komiek.
nolnifer, m.
taintiff i = komisch, komiek, grappig; raar,
vreemd.
—e = comitaat, geleide,
nomitat', f.
Hongaarsch graafschap.
comite.
=
nontitee', f.
omiteelnitalieb, f. = lid van een comitê.
omitat'llaefanbter, m.; :berfianblungen,
$1. = comitale gezant, c. verhandelingen
d. bij den rijksdag.
= comitien, rijksdag, kiesRouth-len,
vergadering.
—t u. —ta = komma.
nomlna, f.
nommanbant', m. —en, —en= kommandant.
-, —en = kommannontmanbantur',
dantuur, kommandantshuis, -plaats.
—e = kommandeur,
nommanbeur', m.
bevelhebber van een troepeafdeeling; ridder
in de hoogste klasse van een orde.
rommanbie'ren, fcbit). (1.) = kommandeeren,
bevelen, bestellen.
nontmanbitiir', —(e)d, —e = commanditair, stille vennoot; leider van een branche,
v. een filiaal.
—n; nommanblfge=
Stotnntanbile,
fic^af t, f. = commandite = nontmaubit'ae:
commanditaire vennootschap.
fentitaft,
ftommanbitiff, m. —en, —en = stille vennoot.
= kommando.
nomman'bo, f. —d,
nomman'boitab, m. = kommandostaf.
rom'men, ft. (f.) = (bu fommft [u. fommft], er
fommt [u. fiimmt]; ram; fame; fomm! gefommen)=
komen, aankomen; er fommt geffogen, geritten,
gegangen = hij komt gevlogen of (aan)vliegen,
gereden of (aan)rijden, geloopen of (aan)loo-

pen; er ram unb fagte, er ram au Tagen = hij
kwam zeggen; bu fommft mir eben rectt =
je komt me net van pas; iljm ram ein
bane = hij kreeg een idee; einem grob f. =
iem. prof aanspreken, onbehouwen tegen iem.
zijn; fommft bu mir fo? = begin je op die
manier? an an taut f. = bij een huis komen;
aneinanber f. = handgemeen worden; ba
fommft bu an ben Recbten = daar ben je aan
't goede kantoor; ettb. an ficb f. taffen = kalm
afwachten; menu et auf auterfte fommt =
als 't op 't ergste komt, als 't er am spant;
auf einen %infatt f. = op een gedachte komen;
auf feinen areunb loft er nicbtt = van zijn
vriend mag men niets zeggen; auf bie felt
f. = ter wereld komen; er fommt auf feinen
griinen = hij komt tot niets; Wit (amen
auf ibn au fprecben = 't gesprek kwam op
hem; er ift mir au,S ben Rugen gefommen =
ik heb hem uit 't gezicht verloren; aufor
rid)
= buiten zich zeif raken; einem In bie
euere = iem. in 't vaarwater komen; in
bie Scbute f. = op school komen; et ift mir
nie in ben Zinn gefommen = ik heb er nooit
aan gedacht; in bie Stabt f. = in of naar de
=
stad komen; er foil mir nur bamit
laat hij 't maar eens probeeren ! dat moest
=
hij eens durven! ttor4
nadj .f)ortanb
te A, in Holland (in bat groie al, in bat
Mine Oorfanb) komen; Sic gut nadj Oaufe ! =
wel thuis! er fommt mebr nadj feinem later
= hij aardt meer naar zijn vader; um fein
Gelb, fein egitcr, bat 2eben zc. = zijn
geld, zijn geluk, 't leven enz. verliezen; er
ram nictjt von meiner Sete = hij list me
geen oogenblik alleen; nicbt bon ber Stele,
born ate& f. = niet opschieten, niet vorderen; mie fommft bu bapt? = hoe kom
je er bij ? au brert = tot eer en aanzien komen; er ram au eerbe = hij heeft
geld gekregen, is vermogend geworden; bat
fommt iljm su echaben = dat loopt op zijn
nadeel uit; ficb ettio. su Scbutben f. fallen
zich aan jets schuldig maken ; au ficb f. = tot
zich zelf komen, bijkomen; mit etto. auftanbe
f. = lets klaarspelen, tot een goad einde
brengen; au Gtatten f. = te pas komen; zie
ook Oammet.
fom'menb = komend, aanstaand.
—n = commende, gebied
Rontatettsbe,
van een orderidder ; ordesprebende.
fonintenfuraliet = commensurabel, onderling
meetbaar.
= (stud.)
nomment' (spr.: kommet),
gebruik, mos.
nommentar', m. —(e)t, —e u. ..rien = commentaar, verklaring, uitlegging.
nontutentalor, m. —t, to'ren = commentator, verklaarder.
fommentie'ren, fcblro. (b.) = commenteeren,
verklaren.
Sommer', m. —et, —e = fuif, feestmaal, jool.
itommerWbutt, = studentezangboek.
foutmerfle'ren, fcfnn. (b.)=fuiven,banketeeren.
nontnter3', m. —et = handel.
fontmer3iells = commercieel, handels...
gloninter'Oettrat, m. = handelsraad (een titel).
—n, —n = kameraad.
nommilittene,
— = (handels)Siontint4' (spr.: ..mi)
bediende.
ft °Intuit tn. (sport.) leger, uniform; beim S.
rein = soldaat zijn.
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Zie ook
Rontntiffar', fiontutiffar', m. —(e)t, —e =
commissaris; chef.
amuntiffariat', I. —(e0, —e = commissariaat,
ambt, kantoor, gebied van een commissaris.
fontntiffa'rifft = commissoriaal, voorloopig.
soldaat.
outtniffbengel, m.
nontntiffbrot, 1. = kommiesbrood.
—, —en = commissie, comaontinifflon',
missieloon; boodschap.
commissionair.
Routtniffloniir',
nouttniffion4' II buck I. ; it).; =OW%
1. = commissieijboek; -loon(provizie) ; -handel
(-zaak).
ft ontntiffion4lager, 1. = commissiegoederen;
ein St. iiberne4men = goederen in commissie
nemen.
= commissiewissel.
notnntiffion4lratte,
fontittiffo'riffii = commissoriaal.
nouttnifrfrOuti, m. = kommies-, soldateschoen.
aontutittent', m. —en, —en = committent,
lastgever, ordegever.
fouttnittle'ren, fcbin. (f'.) = committeeren, als
gevolmachtigde afvaardigen.
foinntlitt = passend, geriefelijk, gewenscht.
fommob' = gemakkelijk, geriefelijk.
commode, latafel.
Roututo'be, tv. —, --tt
—, —en = gemakkelijkheid,
aonintobitiit',
geriefelijkheid, geheim gemak.
---it u.
= commodore,
ffontittobo're, m.
zelfstandig gezagvoerder ter zee.
fontutun' = gemeenschappelijk, gemeen, laag.
foututune = communaal, gemeentelijk, gemeente
= stedelijke schutterij.
ontutunal'gorbe,
notuntuttat'll fairer, m.; :Kittle, iv.; :iteuer,
= gemeentellonderwijzer, -school; -belasting.
nommulte, in.
—n = commune, gemeente; Commune (6u $cirN 1871).
nonttnunifattr, nt. —en, —en = communicant,
avondmaalganger.
—, —en = communinoututunifation',
catie, mededeeling; verbinding, verkeer.
communicatie-,
noutinunifation4lveri, in.
verbindingsweg.
ammunition', iv. —, —en
communie,
Avondmaal.
aontinunWnin4, m. — communisme.
aontututtift', m. —en, —en = communist.
fontututti'ftifit = communistisch.
foutntuni3ie'ren, fcbrt). kb.) = communiceeren,
meedeelen, in gemeenschap staan; communieeren, aan 't Avondmaal deelnemen.
noutiibianf, m. —en, —en = komediant.
—, —0 = komedie, blijspel.
aonti.i'bie,
—n = compagnie,
Roni4a(6)nie', in.
afdeeling v. een bataillon, gezelschap.
nomPagnon' (spr.: ..panj6),
compagnon.
foutpary = compact, dicht, vast, veelomvattend.
nontOattie', zie Rompagnie.
— en = comparatie,
noutParation', tn.
vergelijking (trappen van —).
compa ■ at
—e
ontP in a ti ", in.
vergrootende trap.
Fompareitt', tn. --en,
't gerecir._ vers3n,j ne 'e.
compare,;:ren.
foinparie'rejaw).
f).
vergelij ken, voor 't gerecht verschijnen.
ft omparje, tn. —0, —it comparse, fignrant.
.. fie = kompas.
ffont'paib m.

nont'OakliiiittMen, f.; mabel, iv.; :rofe,
= kompasllhuisje; -naald; -roos.
fontpenbiatirc4 = compendiair, bijwijze van
uittreksel.
foutPenbiO4' = compendious, kort, afgekort,
saamgevat; gemakkelijk, handig.
Bien = compendium,
amitPen'biunt, f.
handboek, korte schets.
aoinVettjation', tv. —, —en = compenzatie,
vergoeding, vereffening.
nontOenfatiott4'Oenbel, f. = compenzatieslinger.
fontOettfie'ren, (f).) = compenzeeren,
vergoeden, vereffenen ; f ij f. = tegen elkander
opwegen.
fontpetent' = competent, gerechtigd, bevoegd.
aont4'nten31, in. —, —en = competentie,
bevoegdheid, ambtsgebied.
rionipitatiotf, to. —, —en =-- compilatie, verzamelwerk, samenleving.
.. Wren = compilator.
noinOila'tor, m.
foutplIte'ren, lAtn. (b.) = compileeren.
—e = complement,
at:implement', 1.
aanvulling.
complementaire
ffuntOtententarlarbe, in.
kleur.
amitOleinentloinfet, m. = complementshoek.
kompleet, volledig.
foutplea
fouttilettle'rett, ftt W. (lj.) = kompleteeren.
—e = complex, samenampler, m.
vatting, geheel, groep.
pliese), m. —n, —n =
aoniOlice (spr.:
medeplichtige,
—, —en = complicatie,
noni011iation',
verwikkeling.
—e = kompliment.
aouttitintent', 1.
noutPlitnettlettntatter, m. = komplimentemaker.
foutplitnentie'ren, fcbin. (l.) = komplimenteeren.
fontbliaie'ren, icbiv. (b.) = compliceeren,
verwikkelen, ingewikkeld makers.
—e = komplot; ein St.
1.
anyttefit ob. ic4mieben = een k. smeden.
= komplotteeren.
fomOlottie'ren,
foutpottie'ren, fcf)iv. (f).) = komponeeren.
ffontOottift', nt. —en, —en = komponist.
ffontOofilett, $f. = bloemkorfdragenden, composieten.
Stompofition', iv. —, —en = kompozitie.
aoutpo'fituni, 1. — .Act u. ..ten = samengesteld woord, compozitum.
aontOoff u. nont'poft, m. —6, —e = kompost.
kompot, kompote.
—e
nomPott', 1.
fontoref?' = kompres, ineengedrongen.
kompres, omslag.
—n
ro.
ff 01'4) r
—, —en = kompressie,
nontOrefilon',
samenpersing.
-_,--(lucht)perspomp.
nouttireffiond sPunttie,
foutOrimie'rett, jcfpv.
komprimeeren,
sa menpersen.
oraprtmniff, in. it. f.
„Fie = cornoNrereenkonist,
k.)mpromiteere!. 't
lets)in.,,m;pra-ik
vern=1.1tairT,:_o-',. 10 —
antwo,,rdel .ekeopint,g.hetsl,
aomPicoitv, :ie 'enter.
comtesse, ionge
, --n
itomterfe, m.
(ongehuwde) gravin.
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Roniefturaf.

Zie ook K.
Routtur', tn. —(e), —e = komthur, kommandeur (v. een orde).
ffoncentration', nonce0e, noncerf, eon:
...
ceffion', zie o
nottMtple,
—n = konchylie, schaal-,
schelpdier.
noucir, nonciPienr, zie
= kondenzatie, vernonbettfations, to.
dichting.
..to'rett = kondenzator.
nonbenfalor, tn.
ronbenfie'ren, fcbto. (b.) = kondenzeeren.
—, —en = konditie, voornonbition',
waarde; toestand; betrekking, dienst.
fonbitione = konditioneel, voorwaardelijk.
RonbitionaW, m. — = conditionalis, voorwaardelijke wijs.
fonbitionie'ren, IMO). (b.) = konditioneeren,
in betrekking of in dienst zijn.
. .to'ren = suiker-, banketnonbilor, m.
bakker.
—, —en = banketbakkerij,
nonbitorer,
confiserie.
nonbilortoaren, 43t. = suikerbakkerswaren,
confituren.
nonboten3', to. —, —en = condoleanfie,
rouwbeklag.
nonboten3 1 11befnc4, m.; :brief, m. (:fc4reibett,
f.) = condoleantielibezoek, -brief.
ronbolie'ren, fcbto. (1.) einem = condoleeren.
—e = condor.
non'bor, m.
nonbottie're (spr: ..tieere), m.
—n =
condottiere, aanvoerder.
— (e0, — e geleide, lijkstaatsie.
nonbure,
kondukteur.
ftoubutteur', tn. – – e
. .to'ren =. conductor,
ffonburtor, m.
(chirurg.) holle sonde.
nonfefti, f. — (e)&, — e = lekkers, suikergoed.
nonfertliiirbfe, = doos of schaal voor
suikergoed, bonboniére.
= confectie, geffonfeftiolf, to. —, —
maakte kleederen.
nonfeitionClartifel, m.; 1. (ob.
:taben, m.) = confectie artikel; -magazijn.
Ronferems to. —, —en = conferentie, zitting,
beraadslaging.
ionferie'ren, IMO). (b) = confereeren, beraadslagen.
—, —en = confessie, geloofsffonfeftion',
belijdenis; geloofsgenootschap.
fonfeffioneW = confessioneel.
fonfeffionino4 = tot geen confessie behoo[rende.
ffonfelti, qm. = confetti.
ffonfibent', nt. —en, —en = vertrouweling.
fonfibentietl' = confidentieel, vertrouwelijk.
—, —en = configuratie,
nontiguration',
onderlinge stand v. d. planeten.
ffonfirmanb', m. —en, —en = confirmandus,
communiekind.
ffonfirmansbenunterriMt, m. = godsdienstonderwijs.
—, —en = aanneming,
Ronfirtnations,
inzegening, communie.
fonfirntleiren, fcbto. (b.) = bevestigen, inzegenen, aannemen.
confiscatie, inffaufMatiolf, to. —, —en
beslagneming.
konfiskeeren.
fci)tu. ((j.)
confituren.
nonfitiirren, 431.
—e = conflict, botsing,
nontliff, m.
strijd.
confluentie, samen—e
nonfine, en.
vloeiing.

nonfijberation', in. — , —en = confederatie,
bond.
fonfiiberierts = gecon federeerd.
conform' = conform, overeenstemmend, gelijkvormig.
nonformift', m. —en, - en = conformist, lid
v. d. Eng. kerk.
nonformitaf, to. — = conformiteit, overeenstemming.
nonfrontation', to. —, —en = confrontatie,
't tegenover-elkaarstellen.
fonfrontie'ren, fcbto. (t.) = confronteeren.
fonfuW = konfuus, verlegen, in verwarring.
onfulion', to. – – en = confuzie, verwarring.
nonftlfion4'rat, tn. = warhoofd.
nonfutje, nonfu'Ain,S, m. = Konfucius.
iontuAta'nipt = Konfuciaansch.
congenial' = congeniaal, geestverwant.
nongeftion', tu. —, —en = congestie.
conglomeraat,
nonnionterat', f. —(e% —e
't samengepakte, tot een klomp vermengde.
nongregation', tn. —, —en = congregate,
geestelijke broederschap, kloostervereeniging.
nongreV, m. ff6, .. fie = congres.
congruent' = congruent.
—, —en = congruentie.
nongruett3',
fongrnie'ren, fcbto. (b.) = congrueeren.
= koniferen, naaldboomen.
ffonife'ren,
en. —(eA —e = koning; karten,
Niel) heer, koning; (iron.) bad 31.1.d ber
RiMige = het kaartspel.
ffijinigin, —, —nen = koningin; (fin StartenfOtet) dame, koningin; bie RABittue = de
koningin-weduwe.
riYninticii (bet Ziteln: ft.) =
koninklijk; ficb t. antitfieten = zich vorstelijk,
heerlijk amuzeeren.
ftiVnigreick, f. —(eA, —e = koninkrijk.
m.; =Wei, m.; :birne, to.=
konings II adelaar (-arend); -appel (ananas); -peer.
ffiVninClbtau, f.; :bfunte, to.; :etherpfe, tn.=
koningslIblauw (smalt); -bloom (pioen); -hagedis (basilisk).
RO'n1011fartie, tn. ; :tarn, tn.; =freunb, m. =
koningsllkleur (purper); -varen; -vriend (of
-gezinde).
ffivtitg411 nett), f.; :few,
; :fraut, f. =
konings II geel ; -kaars ; -kruid.
ffiVnia4111rione, Iv.; -title, tn.; :tnorb, tn. =
koningsil kroon; -lelie (keizerskroon); -moord.
m., :0a4ier, f. ; reifier,
m. = konings II moordenaar ; -papier (royaal p.) ;
-reiger.
ffivnig411rofe, to.;-fare, W.; :faun,
= koningsjIroos (pioen); -zalf;
Jcepter,
-water; -schepter.
schuttersfeest.
ffiVnici4fItiefgn,
nij'ni g411=fr4tantle,
4(411k In.; =ft* in.;
vt. = koningslislang (boa constrictor);
-schot; -zetel; -staf.
ffiVitiOiltbron, m. ; :tiger m. ; m.;
=bond, m. = koningslitroon, -tijger; -titel;
-vogel (paradijsvogel).
tn.; :tvaffer, f.; :tucibe,
-- -koningsilkeuze ; -water ; -wouw.
ij ittin4Wiirtie, to. koninklijke waardigheid.
koningsschepter.
ihtigOetiter,
..turner -= koningschap;
ffOinintunt,
koninkrijk.
fo'nifrip = conisch, kegelvormig.
—en = conjectuur, gissing.
noniertur',
nonietturat'... = konjektuur
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—, —en = konjugatie, tonfetrie'ren, fcbtv. (b.) = consecreeren,
nottiugation',
wijden, inwijden, inzegenen.
vervoeging.
tonjugle'ren, iMtv. (fj.) = konjugeeren, ver- tottfetutib' = consecutief, gevolgtrekkend,
gevolguitdrukkend, volgend.
voegen.
nonjunition', —, —en = konjunctie, nonfett4', nt. e4, —e consent, toestemming.
voegwoord; samenstand van planeten in den- fonfectuent' = konsekwent.
zelfden meridiaan.
Ronfecluen3', Iv. —, —en = konsekwentie.
non'iunitth u. nottittatitf, m. —(e)4, —e = tonferbatib' = conservatief.
..to'ren = conservator,
konjunctief, aanvoegende wigs.
tionferbalor, nt.
nonjunftur', —, —en = conjunctuur, bewaarder.
samenloop v. omstandigheden; tijdsomstan- Ronferbato'riunt, f. —4, ..rien = conservadigheden, handelstoestand; uitzicht in zaken. torium, hoogere muziekschool.
—, —0 = conserf, in suiker
nottfer'be,
tottfab' = concaaf, holrond, uitgehold.
ingemaakte vruchten, vleesch in blikken e.d.
noniatritiir, Iv. — = concaviteit, holte.
conclave, plaats en fonferble'rett, fdpv. (€j.) = conserveeren.
.ffonfialn, 1. —b, —n
vergadering waar de kardinalen een nieuwen nonfignattr, nt. —en, —en = consignant, afzender.
paus kiezen.
nottfignatar', m. —(e)4, —e = consignatair,
—, —en = concluzie.
nottftufton',
—, —en = concordantie, ontvanger van consignatie-goederen.
nonforbana',
—, —en = consignatie,
nonfignatiott',
(ook een bijbelregister).
nonforbat', 1. —(e)4, —e = concordaat (ver- zending v. goederen in commissie ; inR. geben
(fenben),
nemen
=
in
consignatie
geven, nemen.
drag tusschen staat en kerk).
=fattur, iv. = connottfor'bia, tn. = Concordia, Eendracht. nonfignationClburb,
signatiellboek ; -rek ening.
ffonfor'bienforntel, iv. = concordienformule,
-boek (symbolisch geschrift v. d. Luthersche fonfignie'ren, fcbtv. (t.) = consigneeren, ter
bewaring of ten verkoop overgeven ; (soldaten)
kerk).
het verblijf in een kazerne aanwijzen.
fonfret' = concreet.
nottiretunt,f. ..ta = concreet substantief. nonfiliutn, 1. —4, ..lien = raad, rechterlijk
ffontubinat', m. u. —(e)4, —e = concubi- advies; zie ook onfitium.
Rottilitoriatirat, ut.= lid van een consistorie ;
naat, wilde echt.
nottrubl'ite,

= bijzit.

ffottfurrent', m. —en, —en = concurrent.

nottfurren6', tn. —, —en = concurrentie,

wedstrijd; samenloop; einem H. macben =
iem. concurrentie aandoen; eine R. au4fcbrei%
ben = een prijsvraag, concours uitschrijven.
fonfurrie'ren, fcbtv. (b.) = concurreeren,
wedijveren, meedingen.
—e = bankroet, faillissenottruW, m.
ment; wedstrijd, concours; in R. geraten
failleeren, bankroet gaan.
nontur4'eraffnuttg, Iv. = 't uitspreken van
't faillissement.
nonfur4Viiubiger, m. = schuldeischer.
nonfitr'ntaffe, Iv. = failliete boedel, f. massa.
faillissementswet.
ffonfur4'orbnung,
Ronittr4'berfOren, 1. = faillissementsprocedure; handeling van een faillissement.
nontuabertualter, m. = curator (in een
faillissement).
tiin'ttett, unr. (b.) (icy faun, er fann; fonnte;
Unnte; gefonnt) = kunnen; nid)t bon bet
Sterte f. = zich niet kunnen verroeren ; ict)
ik kan 't niet helpen of
faun nicbt4 bafiir
't is mijn schuld niet; tvenn fein faun =
als 't kan; B:rattaiififcb f. = Fransch kennen;
au4Ivenbig f. = van buiten kennen.
Runner, m. — —e = connexus, samenhang.
nonnegion', iv. —, —en = connexie, verbinding, invloedrijke betrekking of kennis.
—, —en = conniventie, toeRonnibett3',
geeflijkheid, oogluiking.
Tobin.
(b.) = conniveeren, oogIona-Mem,
luikend toelaten.
nontioffentenr, f. —(e)4, —e cognossement,
konnossement.
Koenraad.
non'rab,
nott'rabin, m. = Konradijn.
nottsrettor, In. —4, ..to'ren = conrector,
titel voor leeraren aan hoogere scholen.
ffonfefration', ro. —, —en = consecratie,
inwijding, inzegening.

ook een titel.
ffottfifto'rium, 1. —4, ..rien = consistorie,
kerkeraad, geestelijke raad e. d.
tonffrible'ren, iMiv. (t.) = conscribeeren,
manschappen lichten.
—, —en = conscriptie,
nonftribtion',
Toting, lichting.
tottlfri4tiott4'1flicf)tig = dienstplichtig.
—n = console.
nottfole, iv.
nonfolibation', Iv. —, —en = consolidatie,
vereeniging, inz. v.d. staatsschulden tot ddne
groote schuld.
tottfolibte'ren, fcbtn. (b.) = consolideeren;
fonfotibierte Scbutb = geconsolideerde schuld.
noiffol4 u. nottfotC V.= consols, gedekte
schuldbrieven.
= consommé.
nonfontinee', f.
nonfottatte nonjoitant, in. —en, —en =
konsonant, medeklinker.
ffonfoitatt3', tv. —, —en = eenstemmigheid,
welluidendheid.
nottforle, m. —n, —n = konsort, deelgenoot,
makker, gelijkgezinde.
nonforitiunt, 1. —4, ..tien = consortium,
maatschappij, genootschap.
ffonfOiration', to. —, —en = conspiratie.
fonfbirie'rett, fcbtv. (l.) = conspireeren,
samenzweren.
nonftabler, m. — 4, = constabel, politieagent.
tonftant' = constant, standvastig.
ffonsftantin, m. = Constantijn.
nonftaittitto'bel, = Konstantinopel.
- = Konnonftantittopolita'ner,
stantinopolitaan.
Konstanz;
constantie,
I. Rottiftatt3, T.
standvastigheid.
II. nottiftam, nt. = Constant.
Constance.
ffonftaiv3e, iv.
fottftatie'rett, fdpv. (b.) = constateeren, vaststellen.
— en = constellatie, sternottftellation',
rebeeld, gesternte, onderlinge planetestand.
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nonfternation', tv. — = consternatie, verlegenheid.
fonfternte'ren, fcbtn. (b.) = consterneeren.
fonfterntert' = geconsterneerd, verlegen.
fonftitute'ren, fcbtr. (b.) = constitueeren,
vaststellen, instellen.
St onftitution', tv. —, —en = constitutie,
grondwet, lichaamsgesteldheid.
fonftitutionerr = constitutioneel, grondwettig.
fonftrule'ren, fcbtn. (b.) = construeeren.
nonftruftion', tn. —, —en = constructie,

samenstelling, bouw.
aoit'fill, m. --4, —n = consul.
notifular'.. = consulair.
flonfularlbericbt, m.; :neric0t, 1. = consulair verslag; c. gerecht.
fonfula'rifit = consulair.
aontufar, f. = consulaat.
aonfulenr, nt. —en, —en = consulent,
rechtskundig of deskundig raadgever:
nonfultatiote, tn. —, —en = consult, consultatie.
fonfultie'ren, fcbtn. (b.) = consulteeren.
aortfunt', nt. —(e) = consumptie, vertering,
verbruik, behoefte.
Rottfumettr, tn. —en, —en = consument, verbruiker.
fonfmnie'ren, fcbtn. (b.) = consumeeren.
nonfiuntion', tn. — = consumptie.
ftetter, tv. = verbrui ksbenonfunt(tiond)',
lasting.
atnifuneberetit, m. = verbruiksvereeniging.
fontaglii4i = contagious, besmettelijk.
Rontaft', tn. —(e)4, —e = contact, aanraking.
foutanti = kontant.
fontentptatitY = contemplatief, beschouwend.
aon'terbanbe, tn. — = contrabande.
Ron'terenarpe, tn. —, —n = contrescarpe.
fion'terfet, f. —(e)4, —e = conterfeitsel, beeld,
portret.
aottlermarfe, iv. —, —n = contramerk.
aon'terorber, tn. —, — = contra-order.
notetertatti, tn. = contre-, gezelschapsdans.
nontege, m. —(eA —e = context, samenhang,
inhoud.
aon'tinent U. continent', tn. —(e0, —e =
continent, vasteland.
fontinentat' = continentaal.
ft ontinentarfOerre, to. = continentaalstelsel.
contingent', f. —(e0, —e = contingent, bijdrage.
iontinuterlic4 = voortdurend, aanhoudend.
aontinuitiit', tr. — = continulteit, duur,
samenhang.
non'to, 1. --&, ---4 U. .. ten = conto.
aottlofnuk f. = conto-boek.
aonto:fin'to, 1. = conto finto.
ftontoforrent', f. —(e)4, —e=rekening-courant.
ftontoforrentibucft, 1. = rekening-courantboek.
aontor', 1. —(e)d, —e = kantoor.
nontor'arbetten, 431. = kantoorwerkzaamheden.
Rontorife, m. — en, —en; ftontoriltin, tr.
—, —nett = (kantoor)bediende.
Ron'tra, f. = contra.
non'trabat in. = contrabas.
fontrabirtosrifc4 = contradictoir, elkaar tegensprekend.
non'trafuge, tn. = contrefuga, tegenfuga.
aontrafient', m. —en, —en = contractant.

iontrabie'ren, fcbtv. (b.) = contracteeren;
cbulben f. = een leaning sluiten.
aontraft' , m. —(e)d, —e = contract.
aontrafebruck in. = contractbreuk.
fontraft'briicOig= schuldig aan contractbreuk;
f. tnerben = een of 't contract breken.
fontraftlicii, 4niifiig = contractueel, bij (of

volgens) contract.
aon'trapumft, tn. = contra-punt, kompozitieleer.
fontrar! = contrair, ongunstig, tegen ...
fontrafignie'ren, f tbtn.(b.) = contrasigneeren,
medeonderteekenen.
contra ft', m. —e4, —e = contrast.
fontraftie'ren, fcbtu. (b.) = contrasteeren.
ftoutrattentent', tn. —en, —en = contravenient,
overtreder.
fontrabente'ren, fcbtn. (b.) = contraveniöeren,
handelen in strijd met ..., overtreden.
ffontrabention', tn. —, —en = contraventie,
overtreding.
ffontribuent', m. —en, —en = contribuant.
fontribute'ren, fcbtn. (b.) = contribueeren.
nontribution', m. —, —en = contributie,
schatting, bijdrage.
aontrolle, tv. —, —n = contrOle.
ftontroileue, tn. —&, —e = controleur.
fontroffie'ren, fcbtn. (b.) = controleeren.
aoutrotter i fe, tv. —, —n = controverse,
twist, twistvraag, woordestrijd.
nontmna3 ' , ht. — = contumacie, niet-verschijnen, verstek; in R. berurteiten = bij verstek veroordeelen.
fontutnaate'ren, fcbly . (b.) = bij verstek veroordeelen.
nontunmsurteil, f. = vonnis bij verstek.
ftunturi, tv. —, —en = omtrek, omlijning.
nontufion', tn. —, —en = kneuzing.
no'nu4, m. — = kegel.
aontientena', iv. —, —en = convenance, welvoeglijkheid, geriefelijkheid.
RonbeniettOeirat, tn. = huwelijk van conveniOntie, naar stand e. d.
fonbente'ren, fcbtv. (b.) = convenieeren, passen, schikken.
almbent', m. —(e0, —e = convent, vergadering (van de monniken in een klooster),
klooster; Conventie.
aonbentriel, f. — — = conventikel, geheime vergadering.
aoltbentiller, tn. —&, —, zie Stonbentuaf.
aonbention', tv. —, — en = conventie, overeenkomst, verdrag.
nonbentioneftrafe, tn. = conventioneele
straf, verdragsstraf.
fotthentioneir = conventioneel.
nonbentionVineW, m. = overeengekomen
prijs.
aouttentual', m. — (e0, — en = conventuaal,
kloosterbroeder.
nonbergen3', tn. — = convergentie, 't naar
elkander toeloopen, 't naderen.
fonbernie'ren, fctn. (b.) = convergeeren.
itonberfationi, tn. —, —en = converzatie.
St onberfationnegifon, f. = encyclopaedie.
Itottberfation4linalte, tn. = converzatietaal, -stijl.
fonberfie'ren, fcbtv. (b.) = converzeeren.
flonberflons, to. —, —en = conversie, verandering, verwisseling.
fonbertieribar = converteerhaar, convertabel.
fonbertie'ren, fcbtv. (b.) = converteoren.
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—, —en = conversie,
itorthertie'rung,
bekeering.
notthertit', tn. —en, —en = convertiet, bekeerde.
fonbeg' = convex, gewelfd, bolrond.
— = convexiteit, bolrondheid,
nonbegitiir,
gewelfdheid.
nonbift', f. —(e)4, —e = convict, vrije tafel
(voor studenten); 't samenleven; R. K. seminarium.
bleu = feestmaal, banket.
fftinbibium, f. —
—, —en = convocatie.
nonboration i ,
fonboge'ren, fcbin. (fj.) = convoceeren, bijeenroepen.
—, —en = convulsie, (stuip)St ontntlfion',
trek king.
fonbuffrbtfcb = convulsief, stuiptrekkend,
krampachti g.
fonaebie'ren, KO). (b.) = concedeeren, toegeven, toestaan.
— = concentrate.
non3entration',
fomentrie'ren, fcbtn. (b.) = concentreeren.
fomen'trifcb = concentrisch.
nottaeOr, f. —e4, —e = concept, ontwerp,
schets, klad; au4 bem R. fommen = van de
wijs raken; efnen au4 bem R. brengen, einem
ba4 berriicfen = iem. van de wijs, van zijn
stuk brengen.
non3e0tion', tv. —, — en = conceptie, ontvangenis ; opvatting in den geest; 't opstellen
van een geschrift.
Ron8e0V0a0ler, 1. = kladpapier.
nottaert', f. —(e)4, —e = concert; in& R.
gebn = naar 't concert gaan.
fomertie'rett, fcbtn. (b.) = concerteeren.
:fiinger, nt.; :ftiicf, f. =
nomert' llfaat,
concert II zaal ; -zanger ; -stuk.
non3effion', tn. —, —en = concessie, vergunning; R. erteften = concessie geven; Ron.
beffionen macben = concessies doen.
— (e)4, — e = concessionaris.
nomeffiottiir i,
fonaeffionte'ren, icbm. (b.) = concessioneeren.
= toegevend.
roti3effib',
onaeffib', m. —(e)4 = toegevende conjunctief.
toegevende zin.
Ron3effib i fah m.
nott311', f. —(e)4, —e u. —fen = concilie.
Sion&lent', m. —en, —en = concipient, samensteller, schrijver.
= concipieeren, ontfon3i0le'ren, fcbm.
werpen, opstellen.
fon#4 1 = boedig, kort.
Roo0eration', tn. —, —en = caperatie.
ffoo0eralor, m. —4, ..to'ren = cooperator;
ook: hulpgeestelijke, kapelaan.
fooVerie'ren, fcbtn. (b.) = coopereeren.
nooOtation', tn. —, —en = coOptatie, zelfaanvullingsverkiezing.
fooOtie'ren, fcbtn. (b.) = coOpteeren.
ftoorbinalen, 431. = cardinaten.
coOrdinatie, neven—
noorbination',
schikking.
foarbinie'ren, fcbtn. (b.) = coOrdineeren,
nevenschikken.
ROVal', tn. —(e)4 = kopal (een gomsoort).
Ropat'firni4, m. = kopalvernis.
—n = kopeke (Russ. 0,01 roebel).
m. —4, — keper, gekeperd weefsel.
fcbin. (b.) = keperen.
= Copernicaan,
—
itoOernifa'ner,
aanhanger van Copernicus.
Copernicaansch.
foVernifa'niftb
—(e)4, Riipfe = kop, hoofd; au Ropfe
RoOf,

ftefgen = naar het hoofd stijgen; er bat R.=
hij heeft verstand; ein offener, fluger, feiner
R. = een heldere, schrandere, fijne kop of
een helder, schrander, fijn hoofd; fie bat fbren
eigenen R. ob. fie bat ibren St. filr rid) = zij
heeft een hoofd, een eigen kop; ben R. auf.
een hoofd toonen; fcb meth nir*
fet.en
mir ber R. ftebt = ik weet Been raad, mijn
hoofd loopt om; einem ben R. berbreben
het hoofd op hol brengen, maken; er bat
ben R. bertoren = hij is zijn hoofd kwijt, zijn
hoofd is op hol, hij is de kluts kwijt; ber R.
fcbroinbett ibm = hij is duizelig in 't hoofd;
einem ben Ropf aurecbtr4en, ook: einem auf
ben St. fommen, fteigen = iem. terechtwijzen;
einem ben R. thafcben = iem. zeggen waar 't op
staat; bier Stiipfe, bier Sinne = veel hoofden,
veel zinnen; St. ober Scbrift kruis of munt;
auf feinem ..e beftebn = op zijn stuk
(hlijven) staan; er ftertt arta auf ben St. =
hij gooit alles 't onderste boven; ficb auf ben
R. ftellen (ook ficb R. fterfen) = (fig.) op zijn
hoofd gaan staan; auf ben R. 5ufagen = op
den man af, ronduit zeggen; ba4 initl mir nicbt
in ben R. = dat wil er bij mij niet in; lot
R.. e redjnen = uit 't hoofd rekenen; er ift
lotR..e nicbt gam, ricbtig = er ift bar ben
hij is niet wel bij 't hoofd;
R. gefcbtagen
zie ook: fatten, Orill3e.
ftvtirabfdinether, tn. = moordenaar.
toOrOarbeit,
:banb, f.; %fiebedung, m.;
= hoofdfarbeid (hersenarbeid);
:biirfte,
-band (bandeau); -deksel; -borstel.
ablec)en, f. —4, = kopje, hoofdje; rte fjat
ibr R. = zij heeft een hoofdje; ba4 R. auf.
f4ett = een hoofd toonen.
fijO'fen, ficbtn. (fj.) = onthoofden, 't hoofd afslaan; (planten) toppen, kappen.
noprenbe, f. = hoofdeinde.
foOffiirinig = hoofdvormig.
— = koppootige.
RoOffiigOer, m.
RoOr gab, f.; 4
. 114t, to. ; =grint, m. =
hoofd II geld; -jicht ; -zeer.
Roletiiinger, tn. = femelaar, domper, schijnvrome, pietist.
RoOrtiiingerei, tn. — = femelarij, bigotterie.
= koppesnellen.
nopriiigerei,
ffolefiffen, f. = hoofdkussen.
roode kool).
no4irio01, m. = sluitkool,
= hoofdluis.
Ro4irictu4,
fii0filing4 = kopje-over, voorover.
fopflo4 = hoofdeloos, onbezonnen, onbesuisd;
wezenloos.
— = onbezonnenheid enz.
RoOrtofigreit,
iiiilentafd)ine, tn. = guillotine.
oOrntu4fel, nt. = hoofdspier.
= schedelnaad.
noprna4t,
ftvOrnicfen, f. = hoofdknik.
nottptufb tv. = oorvijg, -veeg, mep.
RoP Ott* m. = kapsel.
noleredmen, = hoofdrekenen.
= roos op 't hoofd.
floOrrofe,
RoOrfalat, tn. = kropsla.
foOffiteu = wantrouwend, achterdochtig,
kopschuw.
RoOrIlfcfgeter, m.; :Rimer& nt.;
I. = hoofd sluier ; -pijn; -schudden.
m. = duiken.
ROB f'
RoOrftation, to. = kopstation.
hoofdgeld.
RoOffteuer,
ft olifftintnte, to. = kopstem, keelstem.
oleftite, f. = kopstuk; kalotje; oorveeg, mep.

nolaftud).
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—n = krent.
norin'tbe, tv.
RoOrtuft, f. = hoofddoek.
— = Korinthier.
foOfii'ber= kopje-over, voorover, hals-over-kop. Rorin'ttier, m.
forinlbifit = Korinthisch.
folifun'ter = met 't hoofd naar beneden.
—e u. Rorie = kurk.
Sort, m.
Ortueb, = hoofdpijn.
forrartig = kurkachtig.
RoOrinette, tn. = knotwilg.
= kurkeik.
ffort' eicOe,
RoOrttutbe, tv. = hoofdwond.
getal koppen, personen.
for'fen, fcbtb. (b.) = kurken.
SDI '301, w.
fforf'pfropfen, m. = kurk.
SoOf'3erbrerben, = hoofdbreken.
forfifen, fcbtb. (b.) = knoeien.
SoPiallen, $1. = kopialien, kopieerloon.
—n
kopie.
tv.
fforrfoble, tv. = kurken zool.
nottletrYbudi, = kopieerboek, kopieboek. ffori'Oefier, m. = kurketrekker.
=
kopieeren.
norlitoratt, m. — (e)&, — e = cormoran, scholletoPie'ren, fcbtv. (b.)
vaar, aalscholver, zeeraaf.
– = kopieerder.
Sotiie'rer, m.
:tinte, W.= norn, f. —(e)tj, Horner = korrel (graan, zand,
(4oreffe),
f.

kopieerlIpers, -inkt.
Soli ft, m. —en, —en = kopiist, kopist.
SoOspe, zie kul4e.
nowpet, —n; ook: f. — = koppel,
koppelriem, -band; (sabel)koppel; koppel
(honden of paarden); troep; [gemeenschappelijke weide of jacht; omheining, afgesloten
veld; gemeenschappelijke bearbeiding van
een stuk land; ploeg arbeiders].
fOrpetn, fcbtn. (b.) = koppelen.
noW0etrienten, m. = koppelriem.
— = copra, kopra.
noWte, m. —n, —tt = Kopte.
foOstifli) = Koptisch.
— =. copula, zinsverbinding.
noVula,
—, —en = copulatie, huweRoPutation',
lijksverbinding ; veredeling van vruchtboomen.
toputatib' = copulatief, verbindend.
toPulie'ren, fcbtb. (b.) = copuleeren, verbinden;
trouwen (in den burgerlijken echt verbinden).
—n = koraal, kraal.
noralife,
foratlenartig = koraalachtig, -vormig.
fforarienlIbaunt, m.; :fang, m. = koraal llstruik; -visscherij.
forallenfarbig = koraalkleurig.
f.; :ftbitur, lv.;
noraile-nilfifc0er, m.;
= koraalll visscher ;
:tier, f.; :lour,
-mos; -snoer; -flier (bloemdier); -wortel.
foram: einen f. nebmen = iem. onder handers
nemen, doorhalen, de les lezen.
foranile'ren, fcbin. (b.) = nor am netjmen.
no'ran, m. —(e0 = Koran.
foran'3en, zie furanaen.
sorb, m. —(e)i;, tiirbe = korf, mand; beugel,
befommen
korf (am Zegen); ben; einen
een blauwtje loopen, afgewezen worden; einem
einen geben iem. afwijzen, een blauwtje
laten loopen; iiber Me niirbe gebn = de spuigaten uitloopen; zie ook a bn.
Rorifbaff, tn. = korfbal.
nijrbIten, f. — — = mandje, korfje.
fforb'llfinfrbe, tv.; :fterOter (ob. :matter), m.;
:town, m.= korfliflesch:(matte flesch); -maker;
-wagen (mandewagen).
= bind-, teenwilg.
fforblveibe,
forblvelfe = bij manden.
—n = draad, touwtje, koord.
ffor'bef, tn.
forbie = cordiaal, hartelijk.
cordialiteit, hartelijkheid.
fforbialitiir,
fforbifteren (spr.: diljeeren)-= Cordilleras.
cordon,
do), m. --e„
norbon' (spr.:
snoer.
St orbnan', in. —(e0 korduaan (leersoort).
nore'a, f. = Korea.
— = Koreaan.
fforealier, m.
fcbto. (b.) = keuren].
= koriander (plant en zaad).
aortal-0)er, m.
norintir, 1. = Korinthe.

goud enz.); vizierkorrel, vizier; korrel (gewicht); koren, graan, inz. rogge; korenbrandewijn; einen auf neljmen ob. auf bem
Lorne baben = op iem. aanleggen, mikken,
iem. tot 't mikpunt van spot of scherts maken, in 't ootje nemen; eau. auf bem (feinem)
ljaben = (ook..) lets op 't oog hebben; ein
= van den
Vann bon attem Scbrot unb
ouden stempel; rein griin e[fen = onverstandig huishouden; biete Horner madjen einen
,t)aufen = veel kleintjes maken een groote;
zie ook finte.
kornak, olifantedrijver.
m.
=
nom' ilader, m. ; :fibre, to. ; :auMut)r,
koren II akker ; -aar ; -uitvoer.
= korenilbouw;
Sorn'll ban,
; :blame,
-bloem.
fornlitunienbtau = korenbiauw.
fforn'bfiite, tn. = korenbloesem; -bloei.
Sorn'bobert, m. = graangrond; graan-, korenzolder.
= korenbrandewijn.
fforit'bratintiveitt,
— = korreltje, greintje.
akirit'sten,
= Kornelia.
ffornelie,
ffornelluiS, m. = Kornelius, Kornelis.
fforlieffirfebe, tn. = kornoelje.
nor'netfirfdynbaunt, en. = kornoeljeboom.
tijr'nen, fcbiz. (b.) = (Cei, Scbief3Putber) korrelen; (Stoffe, Lieber) greineeren, korrelen;
lokken, aanlokken.
= korenoogst.
fforn' ernte,
= kornet,
ffornetf, m. —(e)&, —e u.
vaandrig bij de ruiterij;
43ifton= kornet
a piston.
Roriffett, f. = korenveld.
= graanvruchten, granen.
nontifriirtte,
ffornigarbe, W.; :gefeil, 1.; :balm, m., :ban:
bet, m. = korenmschoof (of -garf); -wet;
-halm; -handel.
noriftia10, f. = graanpakhuis.
fOrfiticOt = korrelachtig, korrelig.
fijr'nig = gekorreld, vol korrels, korrelig.
= korenlijaar,
f.; :tawnier,
-schuur (voorraadschuur).
f.;
f.; :mange', m. =
korenilland; -pakhuis; -gebrek (-flood).
ffornintarft, m.; :ma% 1.; miefier, m. =
koren II markt ; -maat ; -meter.
tn.; :4rei, m.; :rabe,
=
korenilmolen; -prijs; -roos (of bolderik).
rijk
aan
koren.
fortereitt)
ftorn' ilrofe, W.; Jpeirtyr, ul. = korenilroos
(bolderik); -zolder.
SornItterre, tn. = verbod van graanuit- of
-invoer.
korenwan.
Soriilvanne,
Sorifivitle, to. = wilde wikke.
ffornituiebet, m. = korenworm, kalander.

ffornimuher.
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in.; :31311, m. = forrutil = corrupt, bedorven.
korenil woeker; -worm; -belasting.
—, —en = corruptie, zedefforruOtion',
= kring (van toehoorders e. d.)
bederf, o mkooper ij
nortrna,
niirs tier, tn. —4, — = lichaam.
fforfar t , m. —(e)4 u. —en, —en = korsaar,
aard, natuur, gestel.
zeeroover, zeeschuimer.
niirlierattlarie,
niir'VerlIbau, Alefstaffenticit, tv.; =WI= norle, m. —n, —n = Korzikaan.
buttq, to. = lichaamsllbouw; -gesteldheid; norfett', f. —(e)4, —e = korset.
-ontwikkeling.
forfifaltiftt, fürlifA = Korzikaansch.
fforlo, In. —4, —4 = torso, openbare rit,
ftijr'Oerbaltung, tv. = houding.
[renbaan.
Riirlierfraft, tv. = lichaamskracht.
fforfrif, f. = Kortrijk.
= korvet, licht oorlogsffijrlierfeOre, tv. = lichaamsleer (nl. van fforfuerte, Iv. —,
nornlivurrier, m.;

't menschelijke lichaam).
= lichamelijk, stoffelijk ; fiirperficber
tb = persoonlijke eed.
Iv. — = lichamelijkheid.
tiir'Perlo4 = onlichamelijk.
niirl)ermeffung, = lichaamsmeting, stereometrie.
ROr'Oerfclictft, lu —, —en = corporatie, vereeniging, bond.
fiirlaerfebaftliefi= op de corporatie betrekking
hebbende, vereenigings...
Riir'Perliftrafe, iv.; :fitning, to. = lichaamsiistraf; -oefening.
korporaal.
—(e)4, —e
norOorat',
fturOoraFfMaft, to. —, —en = korporaalschap.
RorOoration', to. —, —en = corporatie.
ffortIorationsYrerOt, f. = recht van corporatie, rechtspersoonlijkheid.
— = korps.
Sore (spr.: koor), f.
tiotiWgeift, m. = korpsgeest.
forOulenf = korpulent.
= korpulentie.
ffortInfen3 1 , to.
ftorli4, f. — = korpus, lichaam, geheel;
m. — = corpus (lettersoort).
= corpus delicti.
RorOn4belifli, f.
RorInt.4 ju'r0, f. = corpus juris (wetboeken
van Justinianus).
nor'referent, m. = correferent, medeberichtgever.
forreit' = korrekt.
fforreft'beit, Iv. — = korrektheid.
norrettioniir', m. —(e)4, —e = correctionair,
tuchteling.

fforreftion4'anftaft, iv., .fforreftionau4,

f. = huis van correctie, verbeterhuis.
correctief, tegenfrorreftW, f. —(e)4, —e
middel.
norrefitor, nt. —4 .. to'ren = corrector.
Rorreftur', —, — en = correctie, verbetering.
fforretturi ttogen, m. = drukproef.
= 't nazien van drukfforrertu'renlefen,
proeven.
norrelat', f. —(e)4, —e = correlaat, wisselbegrip, iets dat tot jets anders in wisselbetrekking staat.
correlatief.
forrelatib'
itorreftionbent', m. — en, — en = korrespondent.
norrer40uben31, iv. —, --en =korrespondentie.
forrefOintbie'ren, fcbtv. (b.) = korrespondeeren.
norribor t , nt. —(e)4, —e = corridor, gang.
fforrigettlm, M. = corrigenda, drukfouten.
fforrigettlienanftaft, to. = verbeterhuis.
(h.) = corrigeeren.
thrrinie'ren,
corrodentia, bijt- of
.florrobettitia,
etsmiddelen.
corrodeeren, uit(b.)
torrobieren,
bijien, wegknagen.
forrofib' = corrozief, bijtend, invretend.
corrumpeeren,
torritutOierett, fcbtu. (b.)
bedorven, omkoopen.

schip.

fforbbant s , m. —en, —en = Korybant, priester

van Cybele.
fortgl an'tif = korybantisch, uitgelaten, wild.
ffortipliii'e, at. —n, = Koryphee, aanvoerder, voornaamste, eerste.
m. —en, —en = Kozak.
ffofitertille (spr.: nielje), — = cochenille,
scharlakenverf.
foldier koosjer, kouser, rein; pluis, in orde.
—n = cosecans.
nolerante, to.
tolett, fcbtv. (b.) = koozen, lief koozen, streelen; vrijen; [kouten, lief spreken].
Wig = lief, innig, hartelijk; zacht, mollig.
m. — = cosinus.
no#ntelif, to. — kosmetiek, kunst tot
't behoud van de schoonheid, schoonheidsmiddel.
fo4ntelifet) = kosmetjsch, schoonheidbevorderend, schoonheids...
fo4Iniftt = kosmisch, het heelal betreffend.
no4mogonte', iv. —, = kosmogonie, leer
van 't ontstaan der wereld.
no4mollgra0ble', im; =Wee', iv.; :pont', m.
= kosmo grafie (wereldbeschrijving) ; -logie
(wereldleer); -poliet (wereldburger).
rtintotiofilifrO = kosmopolitisch.
ffo4moraltta, 1. —4, —4 = kosmorama, vertooning van geschilderde tafereelen.
— = kosmos, heelal.
ffo4 into4,
m. .. ten. .. ten = keuternoffat',
hoer, kleine Boer.
Soft, 1t. — = kost, spijs; unb =
kost en inwoning; rtcb bet einem in R. unb 2°04
tun = bij iem. in pension, in de kost gaan.
foffbar = kostbaar, duur, prachtig, waardevol, [preutsch, geaffecteerd].
Hoffbarteit, to. —, —en = kostbaarheid.
I. fojtett, fcbtv. (b.) proeven, smaken, genieten; kosten; e4 foftet mitt) (ob. mir) nur
ein fort; ivirb tljm ba4 &Oen (often;
[zwaar vallen].
II. Soften, q3t.— kosten, onkosten; auf meine
= op mijn kosten of ten mijnen koste; auf
feiner Oefunbbeit = ten koste van zijn
gezondheid; er fommt auf feine = hij haalt
zijn onkosten er (weer) uit, maakt zijn kosten
goed; ba4 beat bie
nit = dat maakt de
kosten niet goed; in bie
berurteiten = in
de kosten veroordeelen.
aanslag in de kosten.
goltemutfati, m.
= raming, begrooting.
ffollettattfctilan,
= kosten, onkosten,
Ho'fteitattftvanb,
vertering.
ffo`fteitbercrOnttita, in. kosteberekening.
noltenerfatf, in. = vergoeding van (on)kosten.
foltettfiiffig: f. berurteifen = in de kosten
veroordeelen,
Rialto-Oracle tv.= (de kwestie van) de kosten.
to'itentrei = kosteloos, vrij van onkosten, vrij
(an sorb 3. ',0.); gratis; f. Often = vrij houden.

fortenpflidjtig.
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= kraken, springen, spatten.
frat tfott,
foltetttifftrfttig, zie foftenfliffig.
= krassen.
ItoltettVret6, nt. = kostende prijs, inkoopsprijs. frat§'Aen, fcbtv.
nolteitInittft, m. = de kosten; ben S. in tract! = krak!
—n = knol, vildersknol.
Zetrac4t *ben = om de kosten denken.
g racle, iv.
forrfret = in den vrijen kost; einen batten I. *raft, —, Graf to = kracht, sterkte, macht,
nadruk; bei Striiften rein = sterk zijn; au&
= iem. vrije tafel geven.
alien Striiften = uit alle macht; inieber
floft s fret4ett, tv. = vrije kost.
f. ; :alter, tn. = graften foramen = weer op krachten komen;
Roft'llganger, m.;
in St. treten = in werking treden; aufier S.
kost ganger ; -geld ; -Bever.
noftlyt04en, nt. = stukje, hapje (om to re4en = buiten werking stellen; in It. rein,
bleiben = van kracht zijn, blijven; mit ritcfroeven); ook: voorproefje.
= met terugwerkende kr.
toirfenber
f. = kosthuis.
nofffiau4,
= kostelijk, heerlijk, lekker; bekoor- Ii. fraft, $rtip. mit (den. = krachtens, uit
kracht van, ingevolge.
lijk, voortreffelijk.
:auftvanb, tn.;
— = kostelijkheid, jets heer- araft'llanftrengttng,
atiffildifett,
lijks, lekkers, lekkerbeetje.
:attObrucf, in.; :ituflentng, tv. = krachts11-

ituftltith 1. = Konstanz.
noffOrobe, tv. = proefje.
:fttilter, tn. = kostilschool,
Roftlfebule,
-leerling.
fofffOtette = kostbaar, (zeer) duur.
flofffPiettgfelt, Iv. — = duurte, kostbaarheid.
finfalfM, m. = vrije tafel, vrije kost.
noftiint', f. —(e0, —e = kostuum.
roftfintle'ren, fc0tv. (0.) = kostumeeren.
= kostuumnaaister.
noftiint'frinteibertn,
toffberiirftter, nt. = fljnproever, lastig eter,
kieskauwer; er ift fein
= hij houdt wel
van eten.
I. not, m. —(e) = modder, slijk, vuil, drek.
II. not, 1. —(e0, —e = aandeel in een zoutziederij ; ook = n t e.
—n = cotangens.
nolattnente,
Role, tv. —, —n = kleine boerewoning, hut, kot.
notetetle, tv.
notelett', f. —(e)&, —e u.
—n = kotelet, karbonade.
— = (groote) hond, nijdige hond,
Rater, tn.
mormel.
—n = coterie, bent, kliek.
Sloterie', tv.
:grebe, = mest vlieg ; -put.
noti llfttege,
—(e)&, --e = kothurn, broos,
not urn',
tooneellaars.
fotte'ren, fctv. (O.) = coteeren, aanslaan,
schatten.
/Olin = slijkerig, slikkerig, modderig, vuil.
= cotilnotiffon' (spr.: kotielja), m.
lon, gezelschapsdans.
–; not`fafi, notlaffe, tn.
Ranter, tn.
..faffen, Jaen = kleine boar.
gotfriiittrIgna, f. = Cochinchina.
r'ot'ten, tn. zie o t e.
— = kot, hut, hondehok.
Roney, m.
= kleine boer, keuter.
niirter, tn.
= potdome.
roll Wetter: Ootte&
– =—n; notie(n), tn.
not'3e, tv.
grove wollen deken, mantel.
—n = (rug)draagkorf.
fii3C3e, tn.
braken, overgeven, kotsen.
fot'aett, fc0tv.
ffourta'ge, zie gourtage.
ffra(a)1, m. u. f. —(e)&, —e = kraal, Hottentottendorp.
Strab'be tn. —, —n = krab(be); garnaal;
dreumes, leelijk kereltje.
= krabben, krabbelen,
frab'beltt, fcf)tv.
kriebelen, wriemelen.
krak!
I. fracb! =
II. Rrad), tn. —(e)41, —e = krak, gekraak;
krach, groot bankroet; twist, ruzie; herrie;
keet; Dann gibe& = dan is 't mis; mit 1t
unb = ternauwernood, met groote moeite;
ber grove a. = de groote algemeene flnancieele
krizis in Duitschland tusschen 1671 en lico.

inspanning; -ontwikkeling (-ontplooiing); -uitdrukkinq (krachtige uitdr.); -betoon.

ffraft'brti4e, tv. = krachtige bouillon.
araft'fitite, tv. = volheid, overvloed van kracht.
ftraft'gefii41, f. = gevoel van kracht,krachtbewustzijn.
Straftlittber, m. = krachtpatser.
friiftig = krachtig, sterk, flink, stevig, machtig,
goed werkend, versterkend.
= sterken, krachtig maken.
hart-Igen, fc*v.
nriirtigfett, iv. — = kracht, sterkte, nadruk.
ftriirtigung, tv. — = versterking, steun.
ftraftlebre, tv. = krachteleer, dynamica.
itraftleiftwtit tr. = krachtsbetoon, toer.
fraftlo4 = k rachteloos, machteloos; buiten
werking, ongeldig, nietig.
= nietigverklaring.
araft'fo4ertfiirung,

ftrafffoftafett, tv.—= krachteloosheid, machteloosheid, zwakte, ongeldigheid, nietigheid.
ftraft'inebt, f. = stijfsel, zetmeel.
araftlneffer, m. = krachtmeter.
araftlnittel, f. = krachtig middel.

krachtpatser.
ftraft'Oroth tn.
nraftlprady, tn. = krachtige taal.
fraffftrotienb = krachtvol.
= krachtige bouillon.
arafifutipe,
fraftlioll krachtvol, krachtig, flink, krachtdadig.
= motorwagen, automobiel.
araftstnagett,
Rraftloort, f. = krachtig woord.
— = kraagje.
nrii'netitett, T.
ffra'gen, nt. — (ook: Strager) = kraag,
cape; [hats]; e4 burcb ben S. lagen= door de
keel jagen, verbrassen; einen beim R. friegen,
nebmen, faffen = iem. bij zijn kraag pakken ;
gOt ibm an ben a. = zijn leven is er mee
gemoeid; ben R. baron feten = 't leven op 't
spel zetten; Sammet am R., Stleie tin fftagen =
kale bluf.
itra'aenutantef, tn. = cape, kraagmantel.
ftra'genturk 1. = halsdoekje.
ftraaltettt, nt. = kraagsteen, karbeel, balksleutel, -hoofd; console.
lira*, iv. —n = kraal; eine bacft ber
anbern bie Rugen Ili,* au& = 't is dief en
dieqesmaat.
friffien, fc41v. (b.) = kraaien, schreeuwen.
Strii'Oettattge, 1. kraaieoog; braaknoot; likdoom, eksteroog.
$I. = hanepooten, gekrabbel.
ftrafm, zie Sr an.
ftriitrthinfet, 1. Kleinhuizen.
= provinciaal, beitriittivittfter,
krompen kleinsteedsch persoon.
kraken, zeeslak,
..fen(d), ..fen
nrale,
zesgedrocht.

ftrafeel.
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Strafed', m. —(e)4, —e = (ge)krakeel, voortdurende twist, geharrewaar, gekijf.
frafeelen, fcbm. (b.) = kijven.
arafee'ter, nt. —4, — = kijver, standjesmaker.
= hanepooten, gekrabbel.
ffraleffilfle,
ftralen, zie .rafe.
ffrat zie Ara a I.
—n = grijpklauw, nagel.
ffrarte, iv.
frefen, fcbiv. (b.) = grijpen, krauwen, krabben.
hallo = met cherpe klauwen of nagels
gewapend.
—(e)4, Frame = [kraam, winkel];
Rram,

beleedigan; (bie %bre) kwetsen, (einen an ber
Aare) te na komen; fi4j = zich hedroeven.
= ziekehuis.
aranTenanftait,
aranleuberldit, tn. = bulletin.
= ziekebezoek.
ftran s fenbefult,
granstenbett, f. = ziekbed.
aran'ten ljautS, f.; :faffe, iv. = ziekellhuis,
-kas (-fonds).
brancard.
aranlentorb, m.
arattlettfoft, iv. = ziekekost, dieet.
ftraulenlaaer, = ziekbed.
gran'renllpfleae, *v.; :Oftener, m.;
m.
zieke II verpleging; -verpleger; -zaat.
kleinhandel, nerinkje; winkelwaren; onbedui- fir anleu fitlff, I.; :fanuefter,
:ftube, iv. =
dende dingen, vodden; ber gaup
= de zieke schip (hospitaalschip); -zuster(-verpleegheele rommel, 't heele zootje; ba4 paf3tgerabe ster); -kamer.
in feinen
= dat komt joist in zijn kraam ffranleutuarne, iv. = 't waken bij een zieke.
te pas.
araitlen[Iluagen, m. ; :tuarter, m. ; :simmer,
fframbaufbull, m. —4 = krambamboeli, Dan- f. = ziekellwagen; -oppasser; -vertrek.
ziger goudwater, warme brandewijn, punsch. fraurbaft = ziekelijk, verkeerd, onnatuurlijk.
aranrbaftigfelt, w. — = ziekelijkheid.
aram'bube, iv. kraam, winkel.
—en = ziekte.
fraluen, Id*. (b.) = zneken, snuffelen, rom- arattrixit, 113.
melen; [kleinhandel drijven; koopen].
arattrOcitClerfcliciltung, iv.; m. ;
— = winkelier, kleinhan- :geftl)fitte, in. = ziekte II verschijnsel ; -geval ;
Strii'mer,
-geschiedenis.
delaar; (beriicbtlicb) kruidenier.
ffriittteret, iv. —, — en = kramerij, kleinhandel. franfibeit4balber = wegens ziekte.
ffra'mergelft, m. = kramersgeest, kruide- arattrbeitCleige, Iv. ; :ftoff, tn.; :play**,
f. = ziektelleer; -stof ; -teeken.
niersgeest, kleingeestigheid.
ziekelijk, sukkelend.
fralnerbaft = kruidenierachtig.
ftrii'merfeete, iv. = kleingeestig, bekrompen ariinflit4feit, iv. — = ziekelijkheid, lijdende
toestand.
mensch, kruideniersziel.
aritmerbolf, T. = winkeliers; yolk van krui- ariittlung, in. —, —en = krenking, kwetsing
deniers.
(ber ebre, ber %ntPfinbung); beleediging,
hartzeer.
= kramerij, handelswaar.
Striiimerluare,
aran'tult, iv. —, —en = jeneverbes.
St ram' banbel, m. = kleinhandel.
ftramlaben, m. = winkel.
ffrana, tn. —6, Straw = krans (ook: van
—n = kram, klem. tram: een rad; kussen op 't hoofd om lasten te
[ftraufme, iv.
dragen; uithangbord aan herbergen, en „gemen, fcbiv. (b.) = klemmen, grijpen.].
ffram'inet4bogel, m. = kramsvogel, dubbele zelschap"); lijstkrans, kroonlijst.
lijster.
— = kransje.
ariinpten, I.
= (be)kransen, versieren.
Strangle, iv. —, —n = kram, klemhaak, slot (an friin'Acn,
einem Ottebe).
gra4rfett, nt. —4, — = gevulde koek.
—(e)4 meekrap.
aram'Oe, zie Strempe.
1'000,
fraWrot = meekraprood.
aram'Oet, zie Strempet.
krazis, samentrekking, sagram0f, m. —(e)4, StriimPfe stuip, stuip- ra'f14, iv. —
mensmelting.
trekking, kramp, benauwdheid.
fray = kras, sterk; dik, lomp, log ; fraffer aucb4,
nrantOraber, iv. = krampader, aderspat.
St rafrfudj45, m. = student in 't eerste semester.
framleartig = stuip- of krampachtig.
framOrtiaft = krampachtig, zenuwtrekkend; aragter, m. —4, — = krater.
krachtig.
tra'terfOrmig = kratervormig.
Straw/ell buften, m.; :mittel, f. = krampil- friiVartig = schurftig.
nratfbiirfte, iv. = krasborsel, driftkop, kijver,
hoest; -middel.
nijdas.
framOrftiffenb = krampstillend.
fralfbilrftla = nijdig, kwaad.
ftramtWbonel, zie rantineUboget.
m.
=
boeman.
rairbiftel, iv. = vederdistel.
aratu'Ou,
raf3e, —n = krabber, kaarde, krasser.
aramituare, iv. = kramerij.
ffran, m. —(e)4, u. —en, —e(n) u. krane = kraan ariir3e, iv. — == afkrabsel, afval (bei ber
Oletallbearbeitung); schurft; [korf].
(hijschwerktuig).
ftratt'p arbeiter, m.; :baum, m. = kraan - ffratreifett, f. = krabijzer, voetschrapper.
frat'aen, fcbiv. (b.) = krabben, krabbelen;
werker; -boom.
zagen, krassen (op de viool); kaarden, kam[grainen, m. —4, — = kraan (am aaffe).]
men; (bons Seine) op de tong bijten; Me
ara'netult, zie Stranivit.
friin'ffen, fcbiv. (b.) = (een schip) krengen, weber frat3t = de pen krast.
riir3enfraut, 1. = schurftkruid.
op zij leggen.
Strar3er, nt. — 4, — krabber, krasser, kaarder.
ra'nIM, tn. —(e)4, —e = kraan(vogel).
nriit'or, m. —4, — = slechte wijn, bocht.
trant (Minter, friinfft) = ziek, krank.
— = gekrab, gekras, gezeag
itralferer,
[Striittle, iv. — ziekte, stuipen.]
—, —en = sukkelarij, gesukkel, (op de viool).
ft-rankle,
ziekelijkheid.
Stratrfufb m.=buiging, compliment, dienaresse.
fransfein, fcbiv. ) = sukkelen, ziekelijk zijn. friit'8111 = schurftig.
= ziek zijn, lijden.
= schurftmijt.
itriitfmithe,
tran'fen,
fcbtv. (ti.) = krenken, henadeelen; fran'en, Tc tn. (l.) = krauwen, krabbelen.

fratO.
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Zie ook %.

fraud =

kroes, krullend; (bon stoffen) gekrept, gekronkeld; (bon atelbern) verkreukeld,
gekreukt; r. macben = verkreuke(le)n; (bon ber
S'tirn) gerimpeld, gefronst, stuursch; er macbt
(treibt) ee 5u f. -_,--, hij mankt 't te bont; bunt
ttnb f. = door elkaar; bie Stint f. 5iebeit =
een stuursch gezicht zetten; einem ben kotif
f. madjen = iem. 't hoofd doen omloopen,
iem. den kop gek of suf maken.
arausfe, iv. —, —n = geplooide halskraag,
jabot, strook, ruche.
ariiltletheere in. = kruisbes.
ftraujeteifen, 1. = krul-, frizeer-, plooiijzer.
friin'fatt, fcbir. (b.) = krullen, kroezen, frizeeren; plooien; fronsen, rimpelen; fist f. =
rimpelen, kabbelen; kroezen.
ftrauifentime, to. = kruizemunt.
frattlett, fcbin. (b.) = fronsen, rimpelen,
plooien, kroezen.
nraudlytaria = met krullend haar, kroesharig.
ffrandloOf, m. = krullebol.
fraudlii0fig = met een krullebol.
ffriinfter, nt. —e, — = frizeur, kapper.
grant, 1. —(e)e, arduter = kruid, groente,
kool; vruchtestroop; in& St. fcbief3en = in
't blad schieten; bur einanber tvie R. unb
Ritben = verward door elkaar; ein biifee R.
= een deugniet ; Out ift ein bitter S. = moeten
is dwang.
frautarttg = kruidachtig.
ffritutAen, f. --e, — = kruidje; ein fauberee
R. = (iron.) een lieve jongen.
ariin'terarinei, iv. = kruidemiddel.
ftrattlerbrtibe, in. = kruidethee, -aftreksel.
frattlerfreffenb = grasetend, kruideetend.
ffritulerbanbef, m. = kruidehandel.
araulerfede, nt=kruid(e)kaas, groene kaas.
arausterfentter, m. = kruidekenner, kruidkundige.
fraulerfiffen, 1. = kruid(e)kussentje.
aratt'terfunbe, in. = kruidkunde.
ariaterntarft, m. = groentemarkt.
ardulertiirft4en, f. = kruid(e)kussentje.
nriin'terfatat, m. = salade van moeskruiden.
ardulerfaft, m. = kruideaftreksel, -thee.
ftriiteterlifatim, in.; :fatuntler, m.; -fawn:
lung, in.= kruidellzalf; -lezer; -verzameling.
ffriittlertupin, in. = groentesoep.
St riateriltee, m.; :trim!, m.; ruder, m. =
kruidethee ; -drank ; -suiker (conserf).
frautlijrutio = kruidvormig.
araurgartdiett: er fcbaut in bae R. = hij
kijkt scheel.
fran'tig = kruidachtig.
arautlunfer, m. = landjonker, stroojonker,
kale jonker, agrarier.
arautInarft, m. = groentemarkt.
arab:mit', m. —(e)e, —e = lawaai, opstootje,
standje, oproer.
aralvati te, iv. —, —n = das, strik; einem hie
It. aubieben = (jig.) iem. den strop toehalen.
ffratuatlenfabrifant, m. = dassefabrikant;
woekeraar.
[ffra'ge, m. —, —n = draagzeel, draagtoestel].
fraletn, 101. (;.) = op den rug dragen,
sjouwen; met moeite stijgen, klauteren.
nragler, m. —b, — = hartstochtelijk klauteraar, bergbeklimmer.
ffreatur', iv. —, —en = creatuur.
firebd, tn. —0, —e = kreeft (in alle bet.);
kanker; [pantser (fig.)].

frebd'artio = kreeftachtig; kankerachtig.
ftretWOrtibe, W.; :butter, iv. = kreeftell-

sails; -boter.
treblen, fcbib. (b.) = kreeften visschen, vangen;
rilcrmarte E. = terugkrabbelen.
ffreb4t ilfting, tn., :gang, in. = kreefte II vangst;
-gang.
areWriefOlg iir, f. = kankergezwel, -zweer.
ffrebd'franf4eit, iv. = kanker.
aretWieuitten, 1. = kreeftevangst met toortslicht.
frebd'rot = zoo rood als een kreeft.
arebd'fdiaben, in. = kanker, kankeraandoening, invretende ziekte, woekerende ziekte.
nretWIlf rliate, W. ; :frbere, iv.; :cope, iv, =
kreefte 11 schaal ; -schaar ; -soep.
ffrebettA', tb. —, —en, zie Strebenitifcb.
freben'vn, fcbin. (fj.) = (voor)proeven, probeeren; inschenken, (een glas te drinken)
aanbieden.
ffreben'3er, in. —I, — = Schenker.
ffreben311frij, in. = schenktafel, buffet.
I. ffre'bit, T. ---, --& = credit (tegenst. van
„debet").
II.firebit', in. —(e)e, —e = krediet, vertrouwen, goede naam; auf R. = op krediet, op
borg; ber offene R. = 't blanco krediet; einem
einen A. getbabren, eriiffnen = iem. een krediet verleenen; einem bei einem einen R. er,
iiffnen, geiviibren = iem. bij iem. accrediteeren.
arebit'baiti, lb. = kredietbank.
arebit'brief, m. = kredietbrief; geloofsbrief.
trebitliibigi = solide; kredietwaardig.
ffrebitsfaiiiefeit, to. = soliditeit.
frebitie'rett, fcbib. (fj.) = crediteeren.
arebitiW, 1. —(e)e, —e = geloofsbrief.
ffre'bitor, m. —e, .. to'ren = crediteur, schuldeischer.
ffrebitoirenburb, f. = krediteureboek.
are'biticite, t13. = creditzijde.
are'bo, 1. —e, --e = credo, geloofsbelijdenis.
fre'aet = vroolijk, levendig, vlug.
ffrerbe, in. — = krijt; bei einem in ber R.
ftebn = bij iem. in 't krijt staan; bocb, tief
in ber R. ftebn, fiten = diep in 't krijt staan;
mit bOpetter R. fcbreiben = met dubbel krijt
schrijven.
freVbeartig = krijtachtig.
firerbellerbe, in.; :feffen, m.; :formation,
hi. = krijtllaarde; -rots; -formatie.
aret'bellgebirge, T.; :grube, iv. = krijtil gebergte ; -groe ve.
freisbefiattla = krijthoudend.
frei'ben, fcbib. 0 . ) = met krijt aanteekenen,
schrijven; met krijt besmeren, krijt doen aan
(een keu bijv.).
nrel'beftift, m. = krijtpotlood.
frerbeluelfi = krijtwit, wit als krijt, doodsbleek, bleek als een doek.
arei'be3eic4nung, iv. = krijt- of crayonteekening.
freblitt = krijtachtig.
frerbig = met krijt, krijthoudend, vol krijt.
frele'rett (spr.: kree-ieren), fcbbi. (tj.) = creeeren.
nreW, m. —0, —e = cirkel, kring (eig. en
fig.); sfeer, baan; gebied, distrikt, kreits
(bee ebematigen Zeuticben Nefcbee); im nreife =
in een kring, in 't rond.
ffreid'abfftitt, m. = cirkelsegment.
aret4' II anttntann, m; :audfrOut m. = kreits 11 baljuw; -comitè (-bestuur; ook: distrikts...).

ffreObaOtt.
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areieba tin, to. = loopbaan (eine& Vaneten). are4''pet, m. —s, — = haak; gebakje.
—, —n = kruid, kers, sterkers;
areW beatuter, m. ; Atetiarbe, tn. = distrikts II - areffe
beambte; -bestuur.

waterkers.

= cirkelbeweging.
arefftittn, —(e)4, —e = eetbare paddearetiYbetuenuttn,
fireWb intl., 1. = kreits-, distriktsblad, pro- stoel; post (een \Tisch), (ook een soort) forel.
areOen ?f, aref3en3', tu. —, —en = opbrengst,
vinciaal blad.
oogst.
= cirkelboog.
nrcii-Ctlogen,
frei'fc0 ett, fibto. (i.) krijschen, gillen, areta, f. = Kreta.
schreeuwen, knarsen (bon ber Zfir); sissen

Kretenser.

nre'ter, nt.

= Krethi en Plethi, allerare'tlyi nub
(born nett Her bent aeuer).
areWbrebunn, tn. = ronddraaiende bewe- hande y olk, allerlei gepeupel, Jan en alleman.
tern),
m. —&, —&; Stre'titte,
(spr.:
ging, rotatie.
ffretin '
areWeitttettuttg, tn. = indeeling in kringen. to. —n, —n = Cretin.
arerfet, nt. —&, — = tol, drijftol; fpiefen frelifeb = Kretenzisch.
aretun tite, tn. — = kretonne.
= tollen.
—(e)&,
[ffret'frf)aut (met korte open
freiifetu, JAW. (1.) = tollen.
& = dorpsherberg; ff retfctruter, nt. —b,
=
zich
in
een
kring
befrerfett, Totpx). (b.)
wegen, rondgaan, in een kring vliegen, zweven (bie 97lBOen c.).
arei4'forut, to. = cirkel-, kringvorm.
freWfarntig = cirkel-, kringvormig.
= kringloop, cirkelgang;
ffrei4 i gang,
kringvormige gang of weg.
areWneriebt, f. kantongerecht, rechtbank.
ffreW auptui amt, m.=kreitsbaljuw, distriktskapitein.
= kringloop.
areMauf,
areWtittle, tn. = cirkellijn, cirkelomtrek.
= cirkelmeting.
areOlueffung,
= kreitsverordening.
areiWorbnung,
areWpitAftitt4, tn. = plattelands-gemeentedokter, hoofddokter in een distrikt.
kantonrechter.
areWrirbter, m.
fret4'ruttb = cirkelrond.
to.
=
draaiof cirkelzaag.
areld'fiige,
ftreWfrOutinfOeftor, tn. = distriktsschoolopziener.
freffgn, fcbto. (b.) = in barensweeen verkeeren
aretignbe, tn. — = vrouw in barensweeen.
nreiCitabt, to.; :ftanbe, :ftjnobe, to. =
kreits stad ; -standen ; -synode (kringsynode).
areWtag, nt. = vergadering van de kreitsstenden.
are14'tru04ett, V. = distriktstroepen.
areWberfaffuttg, to. = kreitsgrondwet.
areutato'rtuut, f. –&, riett = krematorium.
ffrenf1(in), m. —& = Kremlin.
aremonefer Oeige = Cremoonsche viool.
areutortarlart, m. — r cremortartari, cremortart, room van wijnsteen.
= opstaande rand (eine&
—,
areinVe,
,tatte&).
--n
= wolkam, kaarde;
aretttliel,
m. —& = rommel, nietigheden.
cull) eltnacher, m. = kaardemaker.
ar,
areutintutaftfilite, to. = kaardmachine, wolkammachine.
frem'Oeln, fcbto. (b.) = kaarden, wolkammen.
frent'pett, fcbto. (b.) = opzetten, opslaan, een
opstaanden rand aan iets maken.
arenefer, m. — &, — = janplezier, char a banes.
arentlertueit f. —e& = loodwit.
—(e)& = mierikwortel].
[aren',
frenelle'ren, KAI. (b.) = creneleeren, inkerven,
van schietgaten voorzien.
m. —&, — = krakeling].
areole, m. —n, —n = Creool.
Creoolsche.
—, --nen
areolitt,
areofor, —(e)& = kreozoot.
freple'rett, fcbto. (f.) = barsten, springen;
krepeeren, verrekken.
are00, tn. – = krip.

-

kastelein, herbergier, waard.]

rriecbt, zie rriecben.
freucbt
area, f. —(e)&, —e = kruis; last, ongeluk,

verdriet; (int SPiet) klaveren; kruis, ruggegraat, lenden; eitt S. fcblagen = een kruis
slaan; pu kretty friecben= zich onderwerpen,
zich vernederen, toegeven ; ilber k. = kruisgewijs; in bie K. unb Cuer = been en weer,
kris en kras; rreue, unb quer = kris en kras,
in alle richtingen, heen en weer.
= afneming van het
areua'abnabute,
kruis, kruisafneming.
areu3' arut, tn. ; :banb, 1. ; =berg, nt. kruis II arm; -band; -berg (-hemel).
r.; =boon, m.
areu3 ' trinbe, tn. ;
kruisll verband; -bloem; -boog.
freui'brab = heel braaf, inbraaf.
freu'3en, fcbin. (b.) = kruisen (bie Krme, an
bet St il ft e , auf bem 9,7teere); fteb f. = elkaar
kruisen, snijaen, zich kruisen, zich zegenen;
zich vermengen.
areu'aer, tn. — — = kreutzer (geldstuk van
1/60 gld.); kruiser; rein K., rein Scbtveiser =
geen geld, geen Zwitsers.

= kruisverheffing (R. K.

arett3'erbijOung,

feestdag, 14 Sept.)

areu'3e4 ftautut, m. ; tob, m. = kruis ll paal ;
-dood.

areu3'1Ifabne,
:feuer, f.

;

m. ; :fabrt,

;

vaandel; -vaarder; -tocht
(-vaart, processie, ommegang); -vuur.
frett3libei = echt jolig, heel fideel.
frettalartuin = kruisvormig.
kruisgang, processie.
arettA'nattg, m.
ffreu3'g afte, = viersprong, kruisweg, -straat.
arena' getuein, f. ; :nett:Witte, 1.; :gurt, lit.
kruisflweefsel; -gewelf; -riem.
freuis biiirtisti = foei-, schuwleelijk.
ffretta ' II *lifter, tn. (u. f. u. tn.); :beer, f.; :Web,
m. = kruislihalster; -leger; -houw.
treu'Onen, fcbto. (b.) = kruisigen; tuchtigen,
kastijden; 1. = zich (be)kruisen, een
kruis slaan; ficb f. unb fegnen = uiterst verbaasd zijn.
areu'iigung, tn. —, —en = kruisiging,
kastij ding.
= kruiskerk.
areu3'firc4e,
areu3Ittoten, m. = dubbele knoop.
slimme kop; dwarsdrijver.
areu3'fii4fel, f.
reim'iraut, = kruiskruid.
komijn.
areuViituntef, nt.
kruisband.
areuAlubert, f.
freuistabut = lam in 't kruis, in de lenden,
lendelam, doodaf.
arettalttati, f. = winkelhaak.

Stren3inart.
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ftriegefdpdb.

Zie ook
kruismast.
ftrettpnaft, nt.
arett3'oberbrantrato, to. = grietjesra.
reuCina0t, tr.; :orbett, Tn. = kruis[inaad
(met kruissteken); -orde.
= gewone adder.
arett3'otter,
arettOrebigt, tv. = kruistochtpreek.
= kruis II punt ;
arett3'114uttft, in.; =titter,
-ridder.
RrettOttner3, m. = pijn in 't kruis, in de
lenden.
m. ; :10intte,
grew,' II febnabet, m. ;
tv. = kruisilbek; -snede; -spin.
ffretta' fPrung, m.; :Wyk ; m. =
kruis sprong (kuiteflikker); -steak ; -drager
(dulder).
— = kruising.
reus6ung,
arenA' berfOr, f.; :tom = kruis II verhoor ;
-weg.
frettittoeife = kruiswijs, -wijze, -gewijs ;
kruislings.
= kruisweek.
areurluoite,
areu3'6cietyn, f. = teeken des kruises.
areu3'31tg, m. = kruistocht.
frib'b(e)tig = kribbig, kregel, kriebelig.
= driftkop, nijdas.
firit'beffoOf,
ftrifebettranftwit, zie
kriebelen; wriemelen,
fritebein, fcbto. (n.)
krioelen.
arib'beerabbe4 ob. nribnrab4, nt, u. f. — --,.-koeterwaalsch, onzin, wartaal.
nribicur' , — — e = cribleur (een korenzeef).
---4 = cricket.
ftrielet,
krieuwelziekte.
firiebettranflott,
--n = kriek, kleine pruim.
ftrie't0e,
(friecbe;
frocb;
frOcbe; friecbe!
frie'cliett, ft. (t.)
kruipen; auf alien bieren f. =
gefrorben)
op handen en voeten kruipen ; zie ook Streu 6.
toe'dienb
kruipend, laag. verachtelijk.
= kruiper.
arleAer, m. -4,
-, --en = kruiperij.
ftrierftereii,
m. —(e0, — e zie l r ie cb e.
ftriectr
kruipend dier.
ftrietOlier, f.
—(e)i, —e = krijg, oorlog; ein £anb
firieg,
mit H. iibergeben = een land den oorlog
ten oorlog gaan,
aandoen; in ben ST. 6ieben
ten strijde trekkers; an ben R. getobbnen =
tot den oorlog africhten;
bi4 auf iVeffer =
oorlog op leven en dood.
fcbto. (b.) = krijgen (Vito.), krijg
voeren, oorlog voeren; krijgen (ft.), bekomen,
ontvangen, nemen, pakken; klaar spelen; [er
frfegte 0 mit bet Knfift = hij werd angstig].
— = krijger, strijder, krijgsm.
man, oorlogsman.
frie'ncrifeb = krijgs-, oorlogszuchtig; krijgsmilitair.
haftig, heldhaftig; oorlogs
= krijgsmanskaste.
arte'gerfafte,
m.
=
krijgsmanestand.
STrie'gerftattb,
rie'nerbereitt, en. = vereeniging van oudstrijders.
oorlogvoerend.
irtegliiftrenb
Striegliibrung, tn. = 't oorlogvoeren, oorlog;
leiding van den oorlog.
arlegrabel, tn. = oorlogsadel.
Rriegst'afabentie, tv. = hoogere krijeschool.
StriegO' artifet, tn.; raufruf, m.; :bebitrfttiffe,
v.= krijgsilartikel; -oproeping; -(of oorlogs)behoeften.
ftriegO'begebettfyit, n3.= oorlogsgebeurtenis.
krijgvaardig.
friegrberett
ftriegrberettiMaft, to.: fidj In S. feben =
rich tot den oorlog voorbereiden.

ffrie0 brand), m.; :budget, 1.; :benintiinse,
to. = oorlogs gebruik ; -budget ; -medaille.
ricO'biettft, m. = krijgsdienst.
ftrie0brattgfal, f. = verschrikkingen, ellenden van den oorlog, oorlogsramp.
= oorlogsverffriefWentfitabigung,
goeding.
trie0erfa4ren = ervaren in den oorlog.
arle0 it erfaigenbeit, Iv.; , ertfarung, tv. =
oorlogs er varing ; -verklaring.
= opening, begin van
nrie0eriiffituttg,
den oorlog.
nrieg4'fad),1. = militair beroep, oorlogsbedrijf.
rieWattet, m. = oorlogsfakkel.
RriervSlalf, tn. = geval van oorlog.
= oorlogsvloot.
arien4Ifotte,
arien4111-4, m. = voet van oorlog; auf ben
St. fetien = op voet van oorlog brengen.
itriegell gebratub, m.; :gefatir, m. = oorlogsilgebruik; -gevaar.
krijgsmakker, wapenarieOgefiiigte, m.
broeder.
frieOgefangett = krijgsgevangen.
StrieOgeritlit, 1. = krijgsraad.
arierWgeritiWrat, m. = auditeur militair.
f.= oorlogsliarieg6' gefitirOte,
geschiedenis; -kreet (of -geruchten; krijgsgeschreeuw).
nrieg4' nefet 1.; :getiitttntei (ob. :gebAibt),
f. = krij gs II wet; -gewoel.
frieg4'neiibt = krijgskundig, krijgshaftig.
ffrieg4' OK T . ; = fl o tt, m.; : tictfen, m. ;
:44nbittert, f.
oorlogs-, of krijgsil geluk;
-god; -haven; -bedrijf.
arie0heer, 1. = leger.
aricirS' Oelb, m. = krijgs-, oorlogsheld.
ariegtvOrr, m. = staats- en legerhoofd.
ariccvS' biffe, iv.= hulptroepen, oorlogssubsidie.
ariegflabr, T. = oorlogsjaar.
arlegnanterab, tn. = krijgsmakker, wapenbroeder.
= een afdeeling van 't
ftrieetatt3tei,
departement van oorlog.
= krijgs-, oorlogskas.
arieadlaffe,
at-10011 fitedit, tn.; :fonttniffar, tn.; :foften,
431. krijgs knecht ; -(of oorlogs)commissaris ;
-(of oorlogs)kosten.
aric011 fun% In.; :feben, f.; :leute, F431. =
krijgs kunst ; -Leven; -lieden.
iffrieg4laufte, 43f. = oorlogstijden].
1.; :lift tn.; :mat,
=
krijgs II(oorlogs)lied; -list; -macht.
m. = krijgsStric011ntattier, tn.;
(oorlogs) gebruik ; -man.
arteOnt atittfcb aft, to. = oorlogsmanschappen.
ffrieg4intittifter, m.; mtinifterium, f. =
minister van oorlog; ministerie van oorlog.
= oorlogsramp.
arieg4'not,
krijgs-, dienstplicht.
ariend'Offiebt, to.
frieg4'13fIlt4tig = krijgs-, dienstplichtig.
nt. = oorlogsplaats, versterkte
plaats.
arietWrat, nt. = (lid van een) krijgsraad.
arietrrrerfft, f. = krijgs-, oorlogsrecht;
rechtspraak.
ftrieOruf, m. = oorlogskreet, oproeping ten
oorlog.
nriegWriiffungen, $1. = krijgs-, oorlogstoerustingen.
ftriewrfache, to. = krijgs-, oorlogszaak.
ftriegO' N fMattOlalf, tn.; rfttiff, 1.; :fitufb, tn. =
oorlogs fl tooneel ; -schip ; -schuld.
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Zie ook
Strieg&frbufe,
= militaire academie.
ftrie0sfefretar, m. = secretaris
departement van oorlog.
arte011fOief, f.; =fOratte,
:ftiirfe,
=
oorlogsllspel ; -taal ; -sterkte.
oorlogsbelasting.
arienWfteuer, tn.
= krijgsstraf.
ariegieftretfe,
= oorlogsdaad, krijgsbedrijf.
ffrieOtat,
frieOtiiittig = krijgshaftig, krijgskundig,
ervaren in den oorlog, weerbaar.
oorlogs-, krijgsoefening.
arieg4libuttg,
ffriegd'uttruben, $1. = oorlogswoelingen.
nrieg ,S'berfaffung, tn. = militaire grondwet.
ffrieft4'berpftegunOatnt, f. = oorlogsintendance.
ftrieg4'llbolf, f.; :Uiefen, 1.; :tolffenfitaft,
m.; :ga4Intut, f. krijgsll yolk; -wezen;
-wetenschap; -kas.
= betaalmeester bij
arte0Aa4inteifter,
't leger.
arie0 13eitett, $1. = oorlogstijden.
= krijgstucht, discipline.
nrie0311r0t,
ffricOman, tn. = krijgstocht, veldtocht.
nt.
= krijgsgeweld, -tucht.
arte031vang,
taling.
art(e)Vente, iv.
frill, friEtertg = flikkerend.
ffrint, bie = de Krim.
nrintinallabtettung, :geric4t,f.; :400,
f. = crimineele kamer (c. afdeeling); c. rechtbank; c. wet.
arintittatift', m. —en, — en = criminalist.
nrintinarboliael, tn. (gerechtelijke) politie.
arintinereitt, f.= crimineel recht, strafrecht.
trim-hen' = crimineel, waarop zware straf
staat.
arim'frieg, m. = Krimoorlog.
frinfinetit, fcbin. (b.) = krioelen.
Strinfluer, m. —4, — = havik; ploeg; teer
lamsvel.
— = krimp, inkrimping; ba4
nrint'Pe,
= het laken wordt geZucb ift in ber
krompen.
trint'Pen, fcblv. (b.) = krimpen, laten krimpen.
arintnrant4, m. — = rommel, snuisterijen;
onzin, beuzelpraat.
veldkijker.
StrimIterter, tn. —4, —
wring, m. —(e)4, —e = kring, ring.
ffrins gel, m. —4, — = krakeling; kringetje,
ringetje (van rook bijv.).
—n = krinoline, hoepelrok.
arinott'ne, tv.
artirpe, to. —n = krib, kribbe, crèche,
verplegingsgesticht voor heel jonge kinderen;
schoeiing (van gevlochten rijswerk); bier
bocb = men krijgt hier niet
bangt bie
veal to eten.
nriOnttbeifier, m. = kribbebijter.
rffri4rpettretter, m. = adellijke klaplooper].
ffrilYPertfeiler, m. = kribbig paard, kribbebijter.
friegen, nebaten,
ari, m.: einen beim
faffen = iem. in zijn lurven pakken.
m.
—es,
—e
=
kris
(Maleisch
dolkmes).
arW,
krizis.
—n
nefe, tn.
fefetn, fcbtv. (b.): e4 frifett = er is een
krizis, er hangen krizissen in de lucht,
't wordt kritiek.
ffri'f10, zie t r i I e.
m. = Krispijn.
artitair, m. u. f. —(e)4, —e — kristal.
= kristalllartftaft'llbtibung,
vorming; -groep (-kluit).
friftelen = kristallen, kristallijn.
VAN GELDEREN , Duitsch
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ariftainfabrif, tn.; :01aL 1.; :grube, tn. =
kristal l fabriek ; -glas ; -mijn.
friftalt' llbattig ; :bet( = kristal houdend ;
-helder.
ariftalrbintinel, m. = kristallijnen hemel.
friftatli'nifdi = kristallijn.
—, —en = kristallizatie.
ffriftalitfatton',
= kristallizeerbaar.
friftallifie'ren, trip). (f.) = kristallizeeren.
— = kristallizeering.
ffriftaftifie'rung,
ffriftatillinfe,
:Ware, Vv. = kristaliflens,
-waar.
ariftaltographie', tn. = kristallografie, leer
van de kristallen.
= criterium, anderarite'riunt, 1.
scheidend kenteeken, toetssteen.
ROM', tu. —, —en = kritiek.
ffrittfalter, m.
— = kritikaster, muggezifter.
— = kriticus.
nritifer,
— = gebrek of gemis aan
aritinofigfeit,
kritiek.
fatifri) = kritisch, scherp onderzoekend;
kritiek, beslissend, hachelijk.
frititte'ren, fcbiv. (b.) = kritizeeren.
ffriti3innuL m. — = kriticisme, kritische
methode.
—, — en = vitterij, kleingeestige
ftritteter,
kritiek.
friftein, fcbiv. (b.) = vitten, bedillen, kleingeestig kritizeeren.
arittler, tn. —4, — = vitter, kritikaster,
muggezifter.
frttetig = vitterig.
—, —en = gekrabbel, geknoei
aritiefei,
frits3efig = knoeierig, onleesbaar.
frits3e1n, fcbm. (13.) = krabbelen, knoeien; bie
H eber fritelt = krast.
arit'31er, m. —4, — = krabbelaar, knoeier.
fritatg, zie fri e f i g.
ffrocete, m. —n, —n = Kroaat.
ffron'tien, = Kroatie.
= croquet.
aroclet,
= schets.
ffrofV, f.
frofte'ren, fcltn. (b.) = schetsen.
—(e)4, —e = krokodil.
arofobir,
= krokodilletranen.
ftrufabiWtriinen,
— u. Arofuffe = krokus.
ffrolu4, m.
[ftrorle,
krul, lok. froffett,
—n
franen, 1,*n. (b.) = frau fetn].
:betuerber, m.
ffron'llantt, f.; :beautter,
= kroonllambt; -beambte; -pretendent.
nrirtte, —n = kroon, krans; ,sieraad;
(licht)kroon, (bloem)kroon, kruin, top (eitte4
Oautne4); kroon ((elbftficf); our gelangen=
aan de regeering komen; bent Q3erbienfte feine
= eere, wien eere toekomt; ba g fe4t ber
Sacbe bie auf = dat zet de kroon op 't
werk; er bat eine t. = hij is aangeschoten;
gefabren = dat steekt
ba4 ift ibm in bie
hem; einem in bie
fteigen = iem. er van
langs, op zijn kop geven.
ffrons einfiinfte, $1.= inkomsten v. d. kroon.
fraltett, fcblv. (ti.) = kronen; met kransen
versieren; (bij wedstrijden e. d.) bekronen.
fro'nenartig = kroonvormig.
ro'nettorben, m. = orde van de Kroon.
= kroonilnro'nettlitater, m.;
dmider; -drager.
nron'erbe, nt. = erfgenaam van de kroon,
erfonvolger, kroonprins.
ffron'gut, f. = kroondomein.
25
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ftron'birfit m. = hert met kroongewei.
arattrbett, M. = Kroniden, nakomelingen

van Kronos.
kroonleen.
itroWleb(e)tt, 1.
ftrottleititter, tn. = kroon, lichtkroon.
firo'tto4, m. = Kronos, vader v. Zeus.
ffron'll4ritt3, in.; =Orinaeffitt, tn. = kroonl!prins; -prinses.
frottliritt3114 = van den Kroonprins.
boschbes.
nrotO'beere,
aron'lltaler, tn.; =trulAnn, $f. = kroonlidaalder; -troepen.
ftrijittutig, tn. —, —en = kroning; bekroning.
$TriettuttOtater, m. = kroningsmunt.
kroonwerk.
nronstuerf,
kroonkruid.
nron'inkfe,
[ftrii'Vet, m. —4, — grilbbet].
aroOf, nr. —(e)4, StrOlafe = krop, keel, kropgezwel.
froorartin = kropachtig.
friitefen, fcbtn. (b.) O(anfe) pillen, met deeg
mesten, den krop vullen.
kropeend.
ftrateente,
nriiPler, tn. —4, — = kropper(d), kropduif.
= kropachtig.
froplin u.
= kropduif, kropper(d).
nroletaube,
ftrbialuttg, tn. — = 't pillen, ' t mesten met deeg.
nrogoneun, f. = klein goed (nl. kinderen),
grut; canaille.
u. —fe = Croesus.
m.,
—n = pad, padde; geld(stuk);
Rale,
=
bie g.! = dat spook, die kat bie giftige
dat nijdige vrouwspersoon; bie Mine =
dat aardige ding, kind; dat nest; ook: die
nijdigaard; er bat tri3ten = hij heeft moppen,
centers, geld.
nriilengiffer, m. = slecht mes.
ftriPtentock 1. = paddenest.
anecifig, zie Stritaifix.
arilefe, —n = kruk, krukstok; handvat (an einer Senfe); slothaak, looper; schroef
(an ber (beige); an griicfen gebn = op krukken
loopen.
friiclenfbnitig = krukvormig.
nriierettftort, tn. = krukstok, kruk.
[fru'b(e) = onrijp, onverteerd].
drug, m. —(e)4, grage kruik; aarden pot;
[plattelandsherberg, kroeg]; ber grug gebt fo
lange a eaffer, bi4 er trfdjt = de kruik
gaat zoolang te water tot ze breekt; au tief
in ben g. gefeben baben = te diep in 't glas
gekeken hebben.
kruikje.
—
f.
[ffritsper, m. —4, — = gruginirt].
frugltirtnio = kruikvormig.
vergunning.
ffrug'nerectitigfeit,
fruffineife = bij kruiken.
ftrunstuirt, m. = herbergier, kastelein, waard,
kroeghouder.
ftru're, tn. —n = (nbrb.) kruik (zonder
oor), aarden flesch; eine putsfge St. = een rare
snaak.
fcbtr. (b.) = (bon $ferben) het haar
doen krullen•
Itriinf (ten, f. — — = kruimpje, kruimeltje.
anente, —n = kruim, kruimel; (bovenste laag losse teel)aarde; er bat timber St.
nod) Amite = hij heeft niets te bikken.
zie r i en cb e n.
f. —
frinnettg = kruimelig.
trinnefit, 1(03. (b.) = kruimelen.
fruutut krom, gebogen; kronkelend, bochtig;

onbeleefd; fcbreiben = krom, scheef schrijven;
frumme ginger madjen = kromme vingers
hebben, stelen; OW. f. neljmen = jets kwalijk
nemen, niet goed opnemen; einen f. anieben=
iem. scheef, met een leelijk gezicht aankijken;
frumme Sege gebn = kromme wegen inslaan.
aruntt'agt, tn. = houweel.
fruntufbeittig = krombeenig.
kromming, winding,
—n
ariint'tne,
bocht, kromme lijn.
(0.)= krommen, buigen ;fit*
friinvinen,
= zich krommen, zich buigen, zichkronkelen,
zich vernederen; krimpen (van'pijn); zie ,t a a r.
ariianter, zie grimmer.
irtunnebatfla = kromhalzig.
aruntnehol3, 1. = kromhout; kromgegroeid
hout; hout, waaraara 't geslachte vee gehangen
wordt; bergpijnboom.
fruntuffiegett, ft. (tj.) krom liggen (ook fig.).
frtumustinig kromlijnig.
fritntm'uchnten, ft. (tj.), zie frumm.
frumutlefitiefiett, ft. (b.) = kromsluiten, in de
ijzers sluiten.
ffrunint'filystabel, m. kromsnavel.
ffrumneftab, en. = (bissch.) kromstaf;
schoppelijke (geestelijke) heerschappij.
ffriint'mung, tn. —, —en = kromming, draaiing,
winding.
fcbtn. (b.) = kreuken,
frunt'Oeftt,
kreukelen, verfrommelen.
frunt'Oett, fcbtn. (b.) = laten krimpen.
— = rezenisf(in 't Pruisische
aritutlier, m.
leger onder de Fransche overheersching).
m. = garnizoens1.;
(rezerve) paard ; -wagen.
ffrutiO, m. —4 = kroep.
—n = kruis (eine4 $ferbe4).
artiOn,
kreupele, verminkte,
m. —4, —
gebrekkige.
friipliethaft, friiIrtseltig = kreupel; gebrekkig.
crustaceeen,
nruftaceett, anifta3e'ett,
schaaldieren.
— = korstje.
ariift'stett, f.
ffrulte, to. —, —n = korst.
frultenartig korstachtig.
Rrultentier, f. = schaaldier.
frultig = korstig, met een korst.
= cruciferen, kruisbloernigen.
ffru3-tfe'rett,
—e = crucifix, kruisbeeld.
ftru'aifig, f.
krypte, on..ten
ftrWta, nrigrte, tn.
deraardsche kerk.
RrtjOtonallten, $t. = kryptogamen, bedekt
bloeienden, sporeplanten.
art*tograntin', f. —(e)4, —e = kryptogram,
geheimschrift.
artyftair, zie St riftatt.
an. = greuber.
Z. = fume Sicbt.
= een soort peperkorrels.
Rubetiett,
m. —4, — = bak (je), emmer, tobbe(tje);
(pot)helm.
fubie'ren, fcbtn. (b.) = in 't kubiek verheffen,
tot de 3de macht verheffen.

aubinftt;, m.; =ittbalt,
meter, m. u. f.
= kubieke voet; k. inhoud; k. meter.
Rubit'iouriet, to. = derde-machtswortel.
= derde macht.
nuttinabt,
m. = kubieke duim.
itt'Difrt) = kubiek.
= kuiper].
m. —4,
— u. „ben = kubus.
itulutd, m.
nfilte, tn. —, —n = keuken; spijzen, eten;
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Zie ook
beforgen = de keuken doen; in be
bfe
ZeufeW
tommen = slecht teland komen,
slecht behandeld worden; bfe tateinffcbe
=
de apotheek; zie
— = koekje.
Rii'd)eir4en, 1.
— koek, oliekoek; ja R.1=
Ru'iten, m.
welzeker! kun je begrijpen! morgen brengen!
koek en ei zijn.
ein
unb ein TN& fein
nii'itenantt, = keukendepartement.
an'tfjenlIbilider, m.; :Wide/eel, iv. = koekof banket bakker ; -bakkerij.
nii'cfjenbebienter, nt. = keukenbediende.
nuAentier zie $fannfucbenberg.
Ru'eftenbrett, = koekeplank.
nii'djenlleinritfitung, tr.; :feuer, f.=keukenilinrichting; - vuur.
ffultenfornt, iv. = koekvorrn; koekijzer.
att'diettgarten, m. = moestuin.
niiltettlIgetitt (ob. :gefrOirr), 1.; :4anbturi),
1. keuken 11 gereedschap (o f -gerei); -handdoek.
Rii' Menjunge, m. = keuken-, koksjongen.
nii'Mentappen, m. = keuken-, vaatdoek.
RiVitentatein, f. = potjeslatijn.
= keuken-, werkmeid.
ffintenntagb,
= chef de cuisine, kok;
ffii'd)enntelftet,
= daar is Schraalhans
ba ift Scbmatban?,
keukenmeester.
=
kakkerlak,
bakkerstor.
ftii'diettfabe,
= wildemanskruid.
Riedienfitelle,
RiVeljettftutie, in. = spijs-, voorraad-, proviandkamer.
RuAenteig, m. = koekdeeg.
ffintenaettel, ut. = menu, spijslijst, lijst van
de te bereiden spijzen.
ffiiitionaeug, 1. = keukenlinnen.
f. —4, — = kuiken.
— = koekbakker.
niirilfer, tn.
fuc'fen, zie gucren.
cb e
tRiiefett (norbb.), zie
Rucluct, —(e0, —e koekoek; drommel,
duivel; aunt A.! = voor den drommel! bot
bidj ber ft.= de koekoek haal je I be d kuctun
Zant tint. 2obn = stank voor dank.
= anemoon; veldkers,
auclucidfifunte,
standelkruid.
=
f.; :fic4te, W.; :Or,
koekoeksflei, -bloem; -klok.
warboel, allegaartje.
Rub'beftnubbef, m.
kuip, vat; (van voren
Rule, iv. —,
opgebogen) onderstuk van een slede, boom.
— = kuiper.
ftirfer, m.
kof,
—e; Ruff e, tr. —,
Ruff, I.
kofschip.
RU'aelf, iv. —n kogel; bol, globe; bal,
ballstje, knikker; ficb eine St. burcb ben not3f
jagen ob. febieten = zich een kogel door 't hoofd
jagen; einen auf Aught forbern = iem. op den
kogel, op 't pistool uitdagen.
Ru'nelabrituitt, m. = bolsegment.
nut gefacbfe, iv. = as van een bol.
au'gelartnbruft, iv. = handboog, waarmee
steentjes, kogeltjes afgeschoten worden.
fu'gefartig = kogel-, bolvormig.
kogelbaan.
Ru'nelbahn,
= karabijn.
au'gelbilcbfe,
— = kogeltje, balletje,
ftirgelMen,
knikker.
= kaliber.
Ruigethide,
= kogeldistel.
Ru'Refbiftef,
Ru'neffang, m. = kogelvanger.
fu'geffeft = bomvrij.
nu'geffortn, iv. = bol-, kogelvorm.

fu'geffarntig = kogel-, bolvormig.
f. = koepelgewelf.
Ru'getIlgiefgr, m.; :Wtufett, nt. = kogelljgieter; -stapel.
fu'gelfcbt, fu'gefig = kogelvormig, bolrond.
fcbib. (t,.) = rond maken; rollen,
kogelen, ballen; itber einen f. = iem. ballotteeren; f., (1.) = rollen; bad ift
=
om je slap te lachen; flit it. op den grond
rollen; een bolronde gedaante aannemen;
fidj f. bor 2adjen = omrollen, omvallen van
't lachen, zich slap lachen.
= kogelregen.
nu'gefregen,
kogel-, bolrond.
fus gefrunb
kogelilsnede;
m.; 41et, f.
-spel (balspel).
=
mitrailleur.
Ru'geffOrtile,
nu'gefung, in. = ballotage.
m. =
aus geflibentif, f.; :town, m.;
kogel II ventil ; -wagon; -trekker.
= kuguaar,
ItU'guar, nt. —(e0, —e u.
Amerikaansche leeuw, puma.
ffttfi, —, Ube = koe; eine mftdjenbe =
een melkgevende koe, een melkkoetje; bei
%acbt finb alte nitbe fcbibara = bij nacht zijn
alle katten grauw; biet
biet Et* =
inirb feine
veel koeien, veel moeien;
Oteffe genannt, bfe nicbt einen iveif3en tect
berm Ropfe bat = men noemt geen koe bont,
of er is een vlekje aan.
nuirllau g e, 1.; :bfatter, tn. = koelloog, - pok.
= paardebloem, koebloem.
Ruirbiume,
Ruhiffaben, m. = koeiehoop.
nuirfteife4, = koeievleesch.
ffufrfufb m. = koevoet, koeiepoot; infanteriegeweer, spuit; er inu13 ben R. trageu hij
moet soldaat worden.
Rublfutter, 1.; =gloite, im; =Octal!, 1. = koeltvoeder; -klokje ; -haar.
= koeiehuid; bct& gebt auf fettle
RufY4aut,
A., tilt ficb auf teine fcbreiben = dat is
zoo gauw niet gezegd, dat is met een paar
woorden niet gezegd.
nufyllOafter (ob. :fyirt), m.; :4orn, f.=
herder; -hoorn.
Ruirtiife, m. = koeiekaas, zoetemelksche kaas.
tiifjt = koel, frisch; kil, koud, lauw, onhartelijk.
koeltoestel, koelvat.
niiiWapparat, m.
Riityie, — = koelheid, frischheid, koelte,
frischte; lauwheid, onhartelijkheid, onverschilligheid.
—n = kuil, put.]
tftutrie, Yu.
= koelemmer, -vat.
Rii4Veinter,
fi'l'ters, fcbib. (ti.) = koelen, afkoelen; rein
Oittcben an einem f. = zijn moed aan iem.
koelen.
=
f.; :leffef, tn.;
vat; - ketel; - middel.
nii0I'll4fiafter, I.; =rata, ni. ; : Rabe, iv.;
:frfifff, 1.; :trop, m.= koellipleister; -ruimte;
-zalf; -kuip; -bak.
^iutj'fung, tn. — = koeling, afkoeling; koelte.
to.; :mitt,
Ruirlutagb, to.; :metier, tn.;
m. = koelimeid; -melker; -melk; -mest.
tutjtt = koen, stout, moedig, vermetel; Rari
ber Ritbne = Karel de Stoute.
—, —en = koenheid, stoutheid,
RiifIttljeit,
vermetelheid.
= stout, koen.]
= koepoek.
nufrpocre,
4toff, at. (ob.
OulrpodenantOfuttg,
)Foepokilinenting, -stof.
4naterfe, to.)
25*
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Zie ook
nuirreigen, :ret4en, nt. = koelied, -tang.
Rutrreiter, m. =-- roerdomp.
= wildemanskruid.
nutrfe4eIte,
flinke teug, slok.
nut-Or:Nutt
ffutr ['tan, nt.; tn. = koellstal; -weide.
fujonie'ren, icbm (l.) = koeieneeren, plagen,
kwellen.
zie Auden.]
—, —0 = komkommer.
ffuluint(m)cr,
mais.
—
fin'ittrua,
ftuturn3'
fulany
coulant, koelant, gemakkelijk.
gemakkelijkheid, bevallignutan3', tv.
heid, handigheid, voorkomendheid.
Mule, zie u lj fel
= koelie, (Chineesch of
null, tn.
Indisch) daglooner.
tutinalifit = culinair; op de keuken, eten
en drinken betrekking hebbende; futinarifcbe
tafelgenot.
Oettil11e
--n = koelisse, coulisse; St..n
rei3eu = grappen maken.
grappemaker.
ffuliNenveifgr, In.
counutif ger' (spr.: ..lies-jee), m.
lisster, beursspeculant.
furtern, zie fottern.
I. ftttlitt, m. —(e) = geologische laag.
bergtop, kruin.
II. null'', tn.
—e
culminatie,
--, —en
nuintination',
grootste hoogte, toppunt.
culminatiepunt,
ft utntittntion'Puntt, m.
hoogte, toppunt.
culmineeren.
fututinie'ren, Wm (tj.)
ft aft, zie ultu
to'ren = cultivator, ploeg
ffuttitialor, tn.
met verscheiden scharen.
cultiveeren, kweefuttibieren, WI). (tj.)
ken, verzorgen, bearbeiden.
fultitrierts = beschaafd, welopgevoed.
—, —en = cultuur, aankweeking;
fftittur',
beschaving, verfijning.
= cultuur-, beschavingsffultur'aufgetile,
taak.
cultuurbeeld.
atitturtitb, f.
te beschaven, vatbaar voor
beschaving, voor cultuur.
cultuur-, beschavingsftnttitt' gefeklitte,
geschiedenis.
fultur'gefitirfjtlic4 (ob. :01f-torife4) = over
of van de beschavingsgeschiedenis, cultuurhistorisch.
ffitittar'fantPf, m. = Kulturkampf.
nutturifiimpfer, tn. = beschavingskampioen.
cultuurplant, gekweekte
nuttarliffatt3e,
plant.
1. = cultuurvolk, beschaafd yolk.
cultus, dienst, eereAulte
ftlit'ttO,
dienst; mit env.
treiben = iets verafgoden.
m.
=
minister
van eeredienst.
fluilu4ntinifter,
kom, bekken, schotel.
—n
ffunt'nte,
karwij, komijn; kummel
ffiinenteT, m.
reiben
iem. de
(een likeur); einem ben
les lezen.
een
drie-kaartspel.
fflunitnettiliittrijen, T.
= kummelbranItiintInettirnuntivein,
dewijn.
tliintimelbrot, f. = komijnbrood.
niint'inettlritber, in. = drinkebroer.
= brandewijnflesch.
niint'inefftafctie,
komijnkaas.
niint'uteirdfc, m.
niinentelfPatter, tn. = pintheuker, vrek.
m. = drinkebroer.
= kommer, verdriet, smart;
Summer, m.

[puin, afval, in-beslag-neming]; hunger unb
honger en gebrek.
fiinfnterlid) = kommerlijk, behoeftig, gebrekkig, ellendig, armzalig.
m. —e = voorwerp
van zorg en komnaer, lieveling, armzalig
schepsel].
onbekommerd, onbezorgd.
funfnterio4
flinentertt, fcbtv. (b.) = bekommeren, bedroey en; aangaan, betreffen; [beslag leggen op];
load filmmert' micb = wat kan 't mij schelen?
bad filmmert Cie nicbt?, = dat gaat u niets
aan; 144 r. um zich bekommeren om; zich
bemoeien met.
—ie
kommer, zorg,
[ffihn'ttterni, tv.
verdriet].
funtimertioU = kommervol, zorgvol, treurig.
nutlet:net. , 1. —e = juk fiber 8ugtfere),
haam, gareel.
ffnm'ntetIlbecte, iv. ;
I.; =fate, h.;
f. = gareelil(- of haam)bekleeding;
-einde; -ketting; -paard.
—(eA —e = kompaan, makker,
ffuniPan',
kameraad.
nutu'Pen, tn. — —; ffuntpf, m.
—eu.
niimlafe = kom, bakje.
ffuntt, zie Rummet.
—, —en = cumulatie, opffuntufettiote,
hooping.
funtutle'ren, fctv. (b.) = ophoopen.
unb
twit = bekend, openbaar, kond;
tviffen tun = kond doen.
openbaar, duidelijk, bekend.
funbliar
fiinbibar = op te zeggen, opzegbaar, aflosbaar.
Sluubliarreit, tv. — bekendheid, publiciteit.
— = opzegbaarheid, aflosniittb' burfelt,
baarheid.
—n = kunde, wetenschap,
I. ffinfbe, In.
kennis, bericht.
II. ffun'be, m. — n, —n = klant, afnemer ; :client ;
patient; id)tauer
= slimme, sluwe klant;
= Diet
atter St.! = ouwe baas ! ein fouler
te vertrouwen persoon.
zie filnbigen.
klantebrood.
ffittebenbrot,
funb'geben, ft. (t.) = kond doen, bekend
maken, doen weten, doen blijken van.
fftinb'geintuti, tv. — = bekendmaking, mededeeling; demonstrate, vertoon.
funibig [bekend]; kundig, bekend met,
onderricht, kennis bezittend; (in) einer Saebe
I. fein een zaak kennen, in iets kundig zijn.
riin'bigen, fcbM. (tj.) = (einem NO kapitat,
bie Taobnung, bie Tliete, ben St ienit) opzeggen;
einem r. = iem. (iets, zijn betrekking) opzeggen; [bekend maken].
— = kennerj.
ffiun'biger, m.
tv. —, —en
opzegging; mit
6 9Nonaten = met opzegging van 6 maanden.
ffitultigurtgOrift,
:terinin, m.= termijn
van opzegging, opzeggingstermijn.
ffunibitt, to. —, —nen = klant, patient(e);
client(e).
= blijkbaar, openbaar, kennelijk].
funbi ntaiten, fcbtv. (b.) = bekend maken
openbaar maken.
fiunlYntarljung, to. —, — en = bekendmaking,
of kondiging.
initunnann, m. —(e0, _tents =.klant].
—, —en = kennis, wetenRunbjebaft,
schap; bericht; inlichting; kondschap, verkenning; verkenners; klandizie, clienteele,
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Zie ook
klanten; praktijk (eine Krata);
eingOen
inlichtingen inwinnen; auf
autgebn = op
verkenning uitgaan.
funbitaften, icOin. (j.) = informeeren, op
verkenning uit zijn, inlichtingen halen.
— = verkenner, spion.
nuntli fitafter, m.
— = verkenning, spionffitubfitafterer,
nage.
ffunb:uttb:3u=tuiffett, f. = bekendmaking.
[ffunft, in. — = komst].
riittrtin toekomstig, aanstaand, toekomend;
voortaan, in 't vervolg; ink a.. e = in 't vervolg, voortaan.
voortaan, in 't vervolg.
tiinttigOin
konkelen, knoeien,
[futegetn, fcbin. (b.)
heimelijk iets doen.]
Runlet, —, —n = spinrokken.
Runtelfujen, 4M. = uitvluchten.
ffun'tel1e4en, j. = spilleleen.
fun'fetn, zie fungetn.
ffunft, —, aiinfte = kunst, wetenschap;
vaardigheid, kunstvaardigheid; kunst(stuk),
kunstje; gemaaktheid; hefmachine, hydrauli= de zwarte
sche machine; Me $ajjauer
kunst, toovenarij, hekserij; bier gebt meine M.
betteln ob. jett bin ict mit meiner 6u nbe
= nu weet ik niet meer, hier houdt mijn
verstand op; einem hie .tttnfte abfragen = iem.
de kunst afvragen, uithooren; vgl. brot to
ffunft'abet, m. = kunstadel.
= akademie voor schoone
nuttfratabentic,
kunsten.
ffunfranlage, in. = aanleg voor de kunst;
mooie aanleg, plantsoen, park.
ffunft'llarbeit,
:tinObruct, m.; :auk:
= kunst 11 werk ; -uitdrukking
Wilting,
(-term ) ; -tentoonstelling.
futiffbeftiffen = de kunst beoefenend, aan
kunst doende.
nuttft'Oeruf, ni. = roeping voor de kunst.
fenufflIbutter, tn.; :blitter, m.; :bie0tungr, tv.;
=cifer, m. = kunstIlboter,
::brectiffer,
-dichter; -dicht; -draaier; -ijver.
kunstemakerij;
—, —en
afinftele,
gemaaktheid, gemaniereerdheid.
1d)in. (1.) = schaven, verschaven;
maken, scheppen; knutselen, prutsen; gemaakt doen; zie g ef iinjte tt.
funfrerfOren = ervaren, doorkneed in de
kunst.
= kun stllnuttft'ller3eunnW, 1.; =father,
voortbrengsel; -verver.
kunstvaardig,
bedreven,
handig.
funftifertin =
attufffertinfeit, = kunstvaardigheid, enz.
nunftsfeuer, f. = vuurwerk.
= kunst vlijt
ffunft'llfleifb at.; :freunb,
(-nijverheid); -vriend (-lief hebb,r).
ffuttffniirtner, m. = tuinbouwkundige.
nunit'llgeblet, 1.; :nebitbe, 1.; ,gefiitii, 1. =
kunstligebied, -produkt; -gevoel (-smaak).
funffnentiiji = volgens de regels of de eischen
van de kunst.
kunstgenoot, -broeder.
ffunfroettoffe, m.
funftiqerectit = volgens de regels van de kunst.
nunffnefdyiebte, in. = kunstgeschiedenis.
funft'gefttiffitticf) = kunst-historisch, van de
kunstgeschiedenis.
ffunft'oeftiinne, $f. = stangen (van een hydraulische machine).
funfti getibt = kunstvaardig, handig, bedreven.
Runft'llgetuebe, 1.; :getverbe, = kunst11weefsel; -nijverheid.

ffunft'Reinerbentufettin, T. = muzeum voor
kunstnijverheid.
ftunft'll griff, at.; :banbet, m.;
m. =
kunst 11 greep ; -handel ; -handelaar.
= muzeum, galerij, kabinet.
nuitie tmlie,
ffunfinattbinno, in.= kunsthandel (nl. -winkel).
fluttftlionity, In. = kunsthonig.
= jong kunstenaar.
ftunftliinger,
nuititlabinett, f. = muzeum van kunst.
= rariteitekamer.
ffunfrfanuner,
flunftlettner, nt.; :rniff, m.; :tam, iv. =
kunst 11 kenner ; -greep ; -leer.
— = kunstenaar.
nfitiftter, m.
fiinfts terifr = artistiek.
ftiinfriergefien, 1.; :lteib, in.; :ftot3, m.;
= kunstenaarspleven, -naijver
:herein,
(-ijverzucht, -nijd); -trots; -vereeniging.
attufffeiftung, iv. = kunstprestatie.
= kunstig, vernuftig; kunstmatig,
nagemaakt, kunst
gekunsteld; fiinftticbe
fftittet
kunstmiddelen, slimmigheden.
— = kunst, kunstmatigheid ;
ffillifftlitteit,
gekunsteldheid.
ftuttftlitiebe, to.; :fiebaber, nt. = kunst11liefde; -minnaar.
futtfito = kunsteloos, smakeloos; eenvoudig,
natuurlijk.
kunsteloosheid, enz.
—
nunfrtofinfeit,
= kunstschilder.
ftuniftnater,
kunstmatig.
flinft ' Ittifftig
ffunftlitteifter, at. = machinist (bij een hydraulische machine).
unftlnittet, f. = kunstmiddel.
= kunstmatige, onvoorziene
atinit'Oatife,
pauze.
ftunit'Orobuft, 1. = kunstprodukt.
nunittrab, f. = rad van een hydraulische
machine.
= kunstilredenuttft'llrebtter, m., :repel,
naar; -regel.
tunftireirb = kunstrijk, kunstig, vindingrijk,
vernuftig.
ffunfiliceife,
:reiter, m.; :ric4ter, m. =
kunst!!reis, -rijder (schoolrijder); -rechter.
bedillen, berispen.
funitiriditern, fctiin. (b.)
= kunstvoorwerp, -zaak; in
atitifffady,
hunftiactien = op 't stuk van kunst.
fittnft'fantntfung, hi. = kunstverzarneling.
ffuttft'frOartt, m. = waterloozingsput (in een
mijn).
ffunft' 111444,
:fitioffer, m.; :fcbreiner,
= kunst schat; -slotemaker; -schrijnwerker.
ffunft'ffilute, in. = akademie, school voor
schoone kunsten.
= kunstzin, -gevoel. -smaak.
Rut-04'41m
kunstzinnig, artistiek.
futtiffinnig
ftutift'llfOiet,f.; :finaste, tv.; :fpringer, in. =
kunst 11 spel (vaardigheidsspel); -taal; -springer.
ffunft'llftrate, tn.; :ftficf, f.; :tifdjter, m. =
kunst 11 weg (straatweg); -stuk (kunstje) ;
-schrijnwerker.
nuttfeberein, m. = vereeniging voor de kunst.
tunfrberftiinbig = thuis op 't gebied van
kunst, kunstkenner.
futtfrboli = kunstvol, kunstig, vernuftig.
ffunftluaren, 44. = bewerkte goederen.
ffunft' avert, 1.; :inert, in. = kunstIlwerk,
-waarde.
runfrtuibrig = tegen de regels van de kunst
indruischend, smakeloos.
Runft'lltuoite, tv.; :gtueig, m. = kunstllwol
(uit afval); -tak.
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Zie ook K.

fun'terbunt = kakelbont, bont door elkaar, RuirOefofett, zie nulaotofen.

RU4'Pei1et3, m. = koppelaarsloon.
Rup'petung, to. —, —en = koppeling (van
woorden, buizen, enz.).
fttOntt, fcWic. (tj.) = (einen Oaum) koppen,
knotten, toppen.
— = koppelaar.
attWter, tn.
I. f ur, iv. —, —en = kuur, geneeswijze,
behandeling; eine K. burcbmacben ob. ge
firaucen = een kuur ondergaan, doen; einen
baben = iem. behandelen.
in ber
II. Mir, to. —, —en = keus, ti erkiezing.
(van geld) courant, gangbaar; Atoei
furcate
9,Narf
ffurattetttiinvit, q3t. = standpenningen.
furatevu, f(ttn. (b.) = tuchtigen, kastijden,
afstraffen.
kuras, borstharnas.
fife
nii'rafb tn.
m. —(e), —e = kurassier.
—e = curaat, plaatsvervanfturac,
gend geestelijke.
—, —en — curateele.
nurater,
..to'ren = curator.
nura'tor, m.
..rien = curatorium,
nuratu'rlunt, f.
college van curatoren.
nuralu0,, zie nurat.
feur'bel, to. —, —0 = kruk, zwengel; crank
(am abrrabe).
—n = korte galop.
nurtnete,
—fe = pompoen, kalebas;
m.
(iron.) hoofd, kop.
fiir'bi&trtiq = kalebasachtig, pornpoenachtig.
niir st011 Daum, in.; =Watt, 1. = kalebasllboom; -blad.
= uitgeholde kalebas,
ftiirltiOtafriy,
kalebasflesch.
kalebas11flitr'01411fruttt, tn.; :fern, m.
vrucht; -pit.
urbratettenburg u. nuebranbettburg, 1. =
keurvorstendom Brandenburg.
nur'be, m. --n, —n bewoner van Koerdistan.
nueblitau f 1. = Koerdistan.
f Wren, fcbto. (tj.) = kiezen, verkiezen.
= keurvorst.
fturifiirft,
ffur'fiiritenturn, f. = Keurcorstendom.
fur'fiirfttiA=keurvorstelijk, van den keurvorst.
gravures.
:iclittiiir3e, In. = koper11- ftur'aaft, m. = badgast, kurgast.
nutvferlIfcrittticb,
smid (-slager); -zwart.
nur f tiatO, f. = kurhaus; keurvorstelijk huis.
ffttPlerfteciler, nt. = graveur, plaatsnijder.
q ui-Merfen u. ffurfOeffett, 1. = Keurhessen.
Keurhessisch.
RuVferfticO, m. = (koper)gravure, prent, plaat. furtiertifc4 u. furlteffifti)
keurvorstelijke hoed.
nur'but, m.
= koperen plaat.
ffutefertatet,
furiae = curiaal, op 't stadhuis of aan 't hof
= smeltpan.
St upifertiegeff
gebruikelijk.
= titelplaat.
fful.Vfertitel,
= koped- Surial'ftit, nt. = kanselarijstijl.
RuP'ferlIbitriot, 1.; 4uare,
= curie, stadhuis, pauselijk hof.
ffterie, to. —,
vitriool; -waar (-goed).
—e = koerier, ill-, renbode.
ffn4fteriverf, = werk met gravures; koper- attrier', In.
turieren, fcbtu. (b.) = kureeren, genezen.
fabriek.
m.
=
rijlaars.
attPi'bo, m. = Cupido, Amor.
curieus, zonderling.
(im Slartenfl3iet) cou- furioW
fulpie'ren, fcbto. (b.)
—, —en = curioziteit.
attriajitat',
peeren, afnemen; (abrfarten) knippen.
liefhebber van
uriojitii'tettfriiuter, m.
auPol'ofeit, m. = koepelsmeltoven, smeltoven
curioziteiten.
met gemetselde koepel.
kuriozum,
merkra
—
ft
RuPion ' :C., zie ot.0:1on 2C.
waardigheid, zeldzaamheid.
—n = top, kruin (dna Oerae.).
attlY0c,
Koersch, Koerlandsch; bad Sturifcbe
—n = koepel; bol (ballon fu'rifit
RUP'Ocl,
= het Kurische haff.
voor lampen).
attP'Petlittau f to.; :bad), f. = koepelligewelf; ffitelant), f. = Koerland.
— = Koerlander.
nurlanber,
-dak.
Koersch, Koerlandsch.
—, —en = koppelarij, huwe- furliinblict)
= kurlijst, vreemdelingelijst.
nurlifte,
lijksmakelarij.
fcf)to. (tj.) = koppelen, bij elkaar nueutattiet, m. = keurvorstelijke mantel.
= keurmede.
anrInebe,
brengen.
verward.

nuns,

nt. = Koen.

—n = opgeloste verf; kuip.
antice, zielo upe.
— = (nieberb.) kuiper.
m.
RuPler, 1. — koper, koperen vaatwerk,
kopergeld, kopergravure, prent, koperkleur.
aulrferItaber, to.; :admit, to.; zarfettlf, f. =
koperllader; -werk; -arsenik.
ftIP'ferartin = koperachtig.
nuO'ferll aft*, to.; :auffijfung, to. = kopedasch; -oplossing.
utfferattOottag, nt. = roode vlek of puist
(in 't gezicht).
nulrferlIbergIvert fi.; :Wed), T.; =brattt, m.
koper mijn; -blik; -draad.
attlYferlibrucf, m.; r.brucfer, tn.; =0:3, 1.;
:Wile, = koperIldruk; -drukker; -erts;
-kleur.
futl'ferfartten ob. :farttio = koperkleurig.
:nab, f.; :gem f. =
ntOrf er geOaft,
koperlfgehalte; -geel; -geld.
= kopergereedatiVfergerat, =gefc4Irr,
schap, -goed.
sattOrraeficfit, 1. = koperkleurig, roodpuisterig gezicht.
ff4"ferkitatt3, m.; :acttb, f. = koperliglans;
-goud (halfgoud).
futefer ariin; :-.baltip---koper groen;-houdend.
RuPlerbatuuter, tn. = koperhamertje; kopersmelterij, -smederij, -gieterij.
nuO'fertiauttet, m. = koperhandel; handel in
gravures.
fttO'fericOt = koperachtig.
koperhoudend, gekoperd; koperfu4rferla
achtig.
FittOrferntiitme, tn. = kopermunt.
koperen.
fup'fern
roode, puisterige neus,
naVferitafe,
karbonkelneus.
att4rferogUb, = koperoxyde.
= koperen plaat.
ffulrfertitattef
koperrood, rood als koper.
fulrferrot
= verzameling van
ffup'ferfatuntfurta,
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hur'ort, m. = badplaats.
= Keurpalts, Palts.
hur'bfaig,
hur'bfufrOer, tn. = kwakzalver, knoeidokter,
knoeier, beunhaas.
hurbfufttereV, in. = kwakzalverij.
keurprins.
itur'4,rin3, m.
fur'ren, fc4tn. (b.) = knorren, morren, mopperen.
urrenba'ner, m. — = knaap, die lid
is van een bedelend straatkoor.
—n = bedelend straatkoor;
hurren'be, iv.
rondgaande brief.
loopend,
koershebbend.
furrent' =
nurrent'frbrift, in. = loopend, liggend schrift.
fur'rig =wonderlij k, mopperig,twistziek,luimig.
—e = koers; in R. feten = in
hur4, tn.
omloop brengen; auter
feten = buiten
omloop stellen.
nurlaal, at. = kurzaal, zaal voor de badgasten.
nurfaMjett u. ur'factfifett, f. Keursaksen.
furfariffird) u. furliickfift# = Keursaksisch.
hur41 berirbt, m.; :Watt, f. = koers- of
beursflnoteering; -lijst (-blad).
attr'buct), f. = spoorboek(je).
hur'fr4utieb, in. = veearts, paardedokter.
— = bont-, pelswerker.
hurt Otter, m.
hiirf,
erOanbtuerf, f. = bontwerkersambacht, bontwerkerij.
hiirfrtrnerntelfter, nt. = bontwerkersbaas.
bontwerk, pelterij.
hiirfrOteribare, iv.
fur4liibig = in omloop zijnde, koers hebbende.
furfie'ren, clj (b.) =in omloop zijn, circuleeren.
hurftft', m. — en, — en = deelnemer (aan een
cursus).
furfib' = cursief.
= eursieve letter.
hurfiblebrift,
furfu'rifr# = cursorisch, doorloopend, snel
voortgaand, zonder oponthoud.
— u. Sturfe = cursus.
nurifuO, in.
=
bur g ' Il bertuft, m.; :Wert, m., :3ettet,
koers verlies ;
aarde (reeele waarde) ;
-lijst(-noteering).
= Koert, Koenraad.
hurt,
hurittige, iv. --= kurtax, kurtoeslag.
hurtilte, —, = courtine, frontwal
tusschen 2 bastions; tusschengordijn (op 't
tooneel).
= courtisane.
hurtifa'ne, to. —,
= vrij turnen.
niir'turttett, f.
furulifrber Stubt = curulische stoel, eerezetel
van de liomeinsche koningen, konsuls enz.
hur'be, in. —, —it = curve, kromme, gebogen lijn.
hurlutirbe, = keurvorstelijke waardigheid.
fur3 (Myer, fiiraeit) = kort; beknopt; [kortelings]; einen um einen nonf filter macbett =
iem. een kopje kleiner maken; ben fiirser(e)n
bieben = aan 't kortste eind trekken, underdoen, zwichten; furen $rosef3 mit etlu. madjen =
korte metten maken; ein furseS WebiicbtniS
baben = kort van geheugen zijn; einen furaen
item baben = kortademig zijn; hirer Taecb:
fet = kortzicht wissel; bar furlem = kortelings, onlangs, korten tijd geleden, kort geleden; in, binnen furaetn = binnen kort; iiber
f. ober tang = vroeg of last; felt furaem =
sedert kort; fume Bare = galanterieen, f.
abfertigen = kort afschepen; fid) f. enticbtiden
= een kort besluit nemen; Slaw fai3 f. =
ruiten zat sec; zie ook anbinbe n, faffe n.
fur8' 11 =nig ; :atmig = kortilarmig; -ademig.
ur3'atutigfeit, in. — = kortademigheid,
asthma.

fur3'beinig = kortbeenig.
ffiir' 3e, in. — kortheid, kleinheid, korte duur ;
bondigheid; korte lettergreep, korte klank.
= kurtijd, badseizoen.
hur'3eit,
fiir'3ett, it). (1).) = (af-, be-, ver)korten.
fur'3eri)attb = zonder aarzeling, zonder omslag, kort en goed; f. berfabren = korte
metten maken.
furOtiigelig = kortvleugelig.
turi'gefatt = kort, beknopt.
fur3'Ilgefcl4tviinat ; :Oaarig ; :lebig = kortllstaartig; -harig; -levend.
kortelings, onlangs; [kort, bondig, kortelijk; binnen kort].
= kortschrift, stenografie.
nuralc4rift,
fur3'ficOtig = bijziend; kortziend, kortzichtig.
hur3'fie4tigfeit, in. — = bijziendheid; kortzichtiheid.
fureftantutig = kortstammig.
fur3Itielig = kortgesteeld; weinig spraakzaam.
kortom, in 't kort, om
fur3unt' u. fura'unt
kart to gaan.
—, —en = verkorting, afkorniiriptuctl,
ting, inkorting.
huretuarett, $1. = galanterieen.
furalbeg = kortweg.
— = kortswijl, tijdverdrijf, grap,
Itur3lueit,
aardigheid, scherts.
fcWro.
(b.) = schertsen, elkaar
furpbeiten,
vermaken.
furOvellig = grappig, schertsend, vermakelijk.
ittfit ! = koest!
fcbiv. (b.) = gaan liggen, plat
riffs:Oen
gaan liggen; zich koest houden.
— —n = nicht.
Rizfrite,
= kus, zoen; zie
hut m. RuffeiS,
fiiffen, ircbir. (b.) = kussen, zoenen.
huff banb, in. = kushand; mit St. = heel
graag.
auffntat, f. = kusplek, roode plek van 't kussen.
= kust oever, strand.
RUIN,
hieftettli betvOtter, m.; :faiger, en.; :fcc4rt,
in. = kustilbewoner, -vaarder (schip en
schipper); -vaart.
f.; .:Ibtfe, tn. =
nii'ften banbel, m.;
kustilhandel, -land; -loods.
fiiilten II tetegra04, in.; :ibarte, iv.; =iviirtter,
m. = kustiltelegraaf; -wacht; -wachter (-bewaarder).
— = koster.
hiefter, nt.
—, —en = kosterij, sacristie;
ffilfterei,
kostersbetrekking.
oben = custos, oppasser,
hu'fti* m.
opzichter.
—n = kuil, put.
ffiete, in.
hutftlybod, m. = bok (van een rijtuig).
= koets, rijtuig;
—,
unb
hat'fcbe,
43ferbe batten = paard en rijtuig houden.
nutlrbeit bud, m.; :fenfter, f.; : R efaiirr, T.=
koetsilbok; -portier (-raampje); -tuig.
hutlengeftert, f. = onderstel van een koets.
ffitti f eitilbaus-$, 1.; :raften, m.; : fiffen,
=
koets II huis; -bak ; -kussen.
hurfrOenteber, T. = schermleer (aan 't portier).
hut'fenntarber, in. = rijtuigmaker.
auffoOen110ferb,i.; Molten, m.; =Wag, m. =
koets paard ; -riem ; -portier (-raampje).
hutIctiettil tritt, m.; :tiir, iv. = koets p trede ;
-portier.
--S, — = koetsier; slechte
nutItter,
Moezelwijn, zure wijn.

nutfclierboct.
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ffuffitertiorf, :Oil, m.= koetsiersbok, -plaats.
futiAle'rett, fcbts. (b.) = rijden.
attrte, ts. —, —n = monnikskap, pij.
RI/titan, q31. =-- (eetbare) ingewanden.
nutter, nt. -4, — = kotter.

Stubert', f. —0, —e = (bei Zifcbe) couvert;
(Ilinfcbtag) convert, enveloppe.
tine, m. —es. —e = m ij naan d eel.
ftj'rie efelfott! = Kyrie Eleison I „Neer,
erbarm u!"

V, f. -= L.
., = 21inge; tot; £ira.
X = 43funb Sterling.
I. = lie d : lees.
1 = biter.
a. = litera, letter.
V a. -,--- Zratte: traite.
la fa: 0 gebt fo I. t. = het gaat zoo zoo.
V.ab, i' —(e)S, —e = leb, stremsel.
2a'bartti, 1. ---, — = labarum, oud-rom.
krijgsvaan; processievaandel bij de R. K.
Vabberban', zie 2aberban.
fati fberia = laf, flauw, vruchteloos.
2alie, tn. — = lafenis, laving, verkwikking.
2a'beftafcbc, tn. —, —n = veldflesch.
fallen, 1c1n-». (b.) = lebben, doen stremmen;
laven, verfrisschen, verkwikken; bad Viuge an
(tat.) I. = 't oog aan iets weiden; fief) I. =
stremmen, in elkaar loopen; zich laven, zich
verkwikken.
catierbalf, m. —(e)S, —e = labberdaan,
zoutevisch.
labet' fein = verliezen, beest zijn (in 't spel).
Valletrant, =trunr, m. = laafdronk.
till:lei-twin, in. = verkwikkende wiln,
labial' = labiaal, de lippen betreffend, lip...
atilal.' II bud) 'tan, m.; :taut, m. = lipilletter,
-klank.
Vabia'ten, let. = lipbloemigen.
labit! = labiel, onstandvastig (bout (Reid),
getnicbt); glijdend (boat etertrifcbett Strom).
abs traut, f. = walstroo.
Vab'utagen, in. = lebmaag.
Vaboranti , m. —en, —en = laborant; alchemist; apothekersbediende.
Vaborato friunt, 1. —, ..rien=laboratorium.
tabarie'ren, fcbtv. (b.) = laboreeren (an mit
Pat.), lijden; scheikundige bewerkingen verrichten.
fltYfal, f. —(e)4, —e; a' fittncl, iv. —, —en =
lafenis, laving, verkwikking, verlichting,
verzachting.
Vatitjtintir, I. —(e)S —e = labyrinth.
labbrin't4ifif) = labyrinthisch, onontwarbaar.
Vacebiritton 2c., zie .2a6eb et III 0 it lc.
Vadybaunt, m. = boom met een kerf, grensboom.
I. 2as ite, tv. —, —n = vuile plas, modderplas, poel.
II. VW*, tn. — = gelach, 't lachen; eine 2.
auffcblagen = in gelach uitbarsten.
Iii'dieln, fcbtn. (b.) = glimlachen (iiber, over
of om).
tii'Meitt, 1. --& = glimlach.
Ia'djen, fcbts. (b.) = lachen Other, over of om);
au& botlem t■ alfe I. = schateren van 't lachen;
fief) frant tot, f*cfin, ficb einen R3uctel I. =

zich ziek, dood, zich een bochel lachen; baS
(filet tadjt ibm = 't geluk lacht hem toe;
leer lll* lacbt, tat* am beften = wie't laatst
lacht, lacht 't best ; zie a d u ft cb e p.
Vas clier, m. --S, — = lather; bie 2. auf Feiner
Seite Ijaben = de lathers op zijn zijde hebben.
Iii'djerlicb = belachelijk, bespottelijk, dwaas,
gek; el ift mir nicbt I. au )cute = ik ben niet
lacherig, ik heb niet veel lust om te lachen;
in& 2dcberticbe aieben = belachelijk maken.
Viif *rflebteit, tn. —, —en = belachelijkheid,
bespottelijkheid.
Iii'dynt, ic4tn. (b.): e tdcbert inicb = 't doet
me lachen, ik moet er om lachen.
itadYga4, 1. = lachgas.
lacir4aft = belachelijk, om te lachen.
laItin = modderig, vol poelen en putten.
2n ci)1 II frant0f, ni.; :tuft, r v. = lachlikramp,
-lust.

fatfiluftig = lachlustig, lachziek, lacherig.
Vadriniiine, tv. = kokmeeuw.
Vadrutuaet, m. = lachspier, middenrif.
Vad* m. —0, —e = zalm, gerookte zalm;
Dantziger brandewijn.
VadWilfang, m.; :layette, is. = zalmilvangst
(-visscherij) ; -forel.
taqtaufle, M. = lachduif.
itteini fte-ht, m. = grenssteen.
Vadyter, tn. —, —n, ob. f. —4, — = vadem
(im Oergbau).
Vad, in. —(e)S = lak; muurbloem.
Vad'arbeit, tv. = lakwerk.
latfartig = lakachtig.
Vaclet, m. --S, — = (gewest.) vlegel, kinkel.
Vacr II farbe, in.; zfiritW, M. = lak 11 verf; -vernis.
factie'rett, febts. (b.) = lakken, verlakken (ook
fig. voor: bedriegen).
tadte'rer, m. —t, — = lakker, verlakker,
lakwerker.
cletinteierel, tn. = verlakkerij.
Vatilitu4, 1. = lakmoes.
VarrinuOaPter, 1. = lakmoespapier.
Varritange, M. = pijp lak.
9.,oufftiefet, m. = verlakte laars.
ta'be, W. —, —n = lade, la; kist, kast; kas,
bus; bie 2. baben = aan 't taatje zitten, de
lakens uitdeelen.
Vasbegebiiiir, is. = kosten van inlading.
ta'begelb, 1. = laadgeld, ladingskosten.
Va'befette, M. = electrische keten.
2a'bemeifter, in. = ladingmeester.
1. 2a'ben, m. • - - , — u. (bdufiger :) 2ii ben = luik,
vensterluik, vensterblind; (oberd. ook:) plank;
winkel, magazijn.
II. fai bett, ft. (b.) (bu WI* u. tabeft, er labt u.
(abet; tub u. tabete; lithe u. tabete; tube! ge,
laben) = uitnoodigen; bet Cbericbt I. = dagvaarden.
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III. taiben, ft. (b.) (bu Iiibit, er tabt; rub; Labe;
label getaben) = laden; fcbarf, With 1. =
scherp, met los kruit laden; er bat fcbief ge=
taben = hij is aangeschoten, heeft 'm em;
e4 War btinb getaben = 't was een loos alarm.
tit'Dentieftifer, m. = winkelier.
2a'benlbiener, m.; :fenfter, f. = winkellbediende; -raam.
eas benftiiget, in. = vleugel van een vensterluik.
Va'benllfritutein, f.; :getiltfe, m.; qictitifilt,
to. ; :gtocie, tn. = winkel Iljuffrouw ; -bediende ;
-juffrouw; -schel.
a'benbiiter, m. = oppasser in een winkel;
winkeldochter of -knecht (oude winkelwaar).
Va'benllisingfer, to.; :ntöbdiett, T.; :ttilete, tn.;
:Oret4, tn. = winkeliljuffrouw; -meisje (-dochter); -huur; -prijs.
[Vifbeittsubei, m. = (bair., iifterr.) toonbank.]
2a'bettfctitoettget, m. = winkelbediende, elleridder.
2a'beittifc0, m. = toonbank.
ea'bePtatf, m. = ladings-, los-, aanlegplaats.
2a'ber, m. —4, — = lader.
ea'bertotln, nt. = ladersloon, kraangeld.
Vo'bercbaufet, tn. = laadlepel.
Va'befriyitt, nt. = ladingsbrief.
fli befiroct, m. = laadstok.
Valmeit, tn. = lig- en laaddagen.
tabie'ren, fcfPn. (b.) = bederven, beschadigen,
kwetsen.
Vab'nerItt, to. —, —nett = winkelierster, winkeljuffrouw.
ta'aoga:See, m. = Ladogameer.
2a'bicttg, to. —, —en = 't laden; lading, last;
uitnoodiging; daagvaarding; laag; bate 2. =
volle laag.
Va`bung4frift, to. = termijn van dagvaarding.
ct`buitgOital, tn. = ladings-, aanlegplaats.
Va'buttg4fMettt, nt. = ladings-, oproepingsbrief.
ta'bti (spr.: leedi), tn. —, —b u.2abie4 = lady.
Vafeete, tn. —, —n = affuit.
tare, nt. —n, —n = melkmuil, lafbek, jonge
dwaas.
taffentitiifOg = als een melkmuil enz.
Va'ae, b:). —, —n =ligging; houding; toestand,
omstandigheden, staat, gelegenheid; laag;
katern (papier); rondje; eine giinftige 2. = een
gunstige ligging; eine unbequeme 2. = een
ongemakkelijke houding; er befinbet ficb in
ether mitticben 2. = hij bevindt zich in een
hachelijken toestand, netelige pozitie ; icti bin in
ber 2. ettn. au tun = in de gelegenheid, in
staat lets to doen; bie bore 2. = de volle laag;
eine 3. fcbmeif3en, ftif ten, geben = een rondje
geven.
[i'get, f. -4, – = vaatje, kanis.]
ta'Reittneife = laagsgewijze.
2a'ger, f. —I, — = leger, rustplaats, ligplaats,
bed, spends; legerplaats, kamp; partij; magazijn, depot; laag, bank; auf 2. ba ben (Ijatten) =
voorradig, in voorraad, in 't magazijn hebben;
auf 2. bringen, netjmen = opslaan; Thin auf
2. baben = wijn in den kelder hebben.
ita'geraOfet, m. = bewaarappel, winterappel.
it..a'aerbautit, m. = stelling, stellage kfitr rein;
unb Q3ierfiiffer).
a'gerbeftcuttb, m. = (voorraad)inventaris.
Va'nertiier, f. = lagerbier, belegen bier.
Va'llerfutcb, f. = kadaster; magazijnboek.
Va'gergetb, T. = magazijngeld, pakhuisgeld.
Va'nerbatz4, f. = magazijn, entrepOt.
ta'gertjau4auffeller, tn. = magazijnmeester.
ga'nerimu4gefettfctjaft, ro. = veem.

eantbrequitt.

Va' nerWitte, tn. = veldhut, barak.
Vageriff, tn. — en, —en = magazijnbediende.
Va'neriottett, $1. = pakhuiskosten.
2a'gerfuttft, to. = kampeer- of kampementkunst.
(I'fierietiett, f. = leven in 't kamp.
eas genniete, to. = magazijnhuur.
ta'gern, fcbtn. (b.) = neerleggen, legeren; opslaan, opleggen (in 't magazijn of pakhuis);
gelegerd zijn, legeren, kampeeren, liggen,
rusten; in voorraad zijn, in 't pakhuis liggen;
(bon eein) in den kelder liggen; fi g
fj 1. =
liggen, zich uitstrekken; gelegerd zijn, legeren, kampeeren.
Va'gerobjt, f. = bewaarooft.
Va'gerptatf, m. = legerplaats, kamp.
ta'gerraum, m. = opslagruimte, -plaats;
pakhuis.
ea'gerf-tiitte, tv. = leger, ligplaats, bed, sponde;
kamp.
va'aerung, to. —, — en = legering, kampement.
fl.'weictiertuattuttg, to. = magazijnbeheer.
Va'gertuaciie, m. = kampwacht.
tta'gerhieitt, m. = belegen wijn.
,Va'ner3eit, tn. = pakhuistijd.
Ittatt'ite, iv. —, —n = lagune.
eaqu'rtettftabt, to. = lagunestad (Venetie).
tam = lam, verlamd; kreupel; af, doodaf,
uitgeput; zwak, krachteloos; 1. tegen = verlammen; eine labute t ittfcbutbigung = een
flauwe, Jaffe verontschuldiging.
tatymett, fcinn. (tj.) = kreupel zijn, hinken
(bef. bon 43ferben); kwijnen; niet opgaan (bon
Oetneifen).
tiityntett, fcbtn. (tj.) = verlammen, lam maken,
verzwakken.
irtfilit' beit, tn. — = lamheid, kreupelheid.
Icannitegett, fc4to. (tj.) = verlammen.
Viityntuttg, to. –, –en = verlamming.
vain, m. —(e)4, —e = dunne metaaldraad.
Vatilfmaiter, m. = draadtrekker.
eatittlat, f. = Lahndal.
Vait, tn. —(e)4, —e = (een) brood.
Valli), m. —(e)4 = kuit, schot.
tatictieti, fcbro. (b.) = kuitschieten.
Val' e, in. —n, —n = leek, oningewijde.
itaVenlibrebter, 1.; :bruber, m., 4friittbe,
to. = leekellboek, -breeder; -prebende.
itarettilfrt)toefter, to.; :Ittiterricbt, m. = leeke II zuster ; -onderwijs.
zie 2ette.]
[i.-#ai'te,
.
Vaal', in. —en U. —I, —en .---- lakei, livreibediende.
tarcti'enbaft = onderdanig, kruipend.
Vaife, Yu. —, —n = pekel.
Vatebillett, $1. = Lakediven (eil.).
fl'tett, f. u. m. –b, – = (bedde)laken.
Vato'nien, f. = Laconia.
laroinifit = laconisch, laconiek.
Va1otti4latu4, m. —, ..men = laconisme.
Vatriti3e, W. —, —n = drop.
2
4 airit'3ettfaft, m. = dropwater.
eatrifyititettget, m. = pijp drop.
taint, fcm. (b.) = stamelen, stotteren, met
dubbelslaande tong praten.
I. Va'ma, f. ---, —b = lama (dier en stof).
II. Valna, m. —I, —I = lama (Boeddhistisch
pries `er).
t antai4latu4, m. — = Lamalsme, Lamadienst.
Wn'bert4tut% to. = lammertsnoot, groote
hazelnoot.
taittbrequitti (spr.: ldbrelcên), m. —4, —4 =
lambrequin.

ambriO.

394

- u... brien = lambrizeering.
tantbriC, ut.
tantenta'bei, 1., zie 2amento.
lamentation', tn. -, -en = lamentatie.
lamenteeren.
lantentie'ren, fcbm (4.)
= lamento, jammerklacht.
Vanten'to, 1. -,
lamineeren, pletten.
tantinie'ren, Wu. (4.)
£amm, f. -(eA Wilmer = lam.
tantabraten, m. = gebraden lamsvleesch.
- = lammetje.
Vanint'djen, f.
lantInett, ic4in. (4.) = lammen, werpen.
Viint'Uterabenb, in. = lammetjesavond (prov:
Vrijdag voor Pinksteren).
Viimlnergeler, m. = lammergier.
2iinfinertviitirOen, f. = schapewolkje.
= lamswol.
Viian'tnertuoile,
lamsvel.
Vat='fell, f.
ttnintsfieifc4, f. = lamsvleesch.
tantnefrotunt = zoo zoet als een lam, doodmak.
tanun'Aeit, tr.- tijd van de jonge lammeren.
- = lampje, lampion.
WititIrrijett, f.
m. -(n)z = Cuwaert (de haas).
-n = lamp; ba& Stild
II. itantln, to.
muf bor bte 2amOen = voor 't voetlicht.
1.,tatit'Pett, fcbtn. (LI.) = slap neerhangeni.
Vant'penanAiinber, m. = lampeciist, lampaansteker.
= lampepit, -katoen.
Vant'penborbt,
2ctin'Venfieber, zie Mampenfieber.
2anfinnilgla4, 1.; :glove, YD. = lampellglas,
-ballon.
2ant'Penillictjt, f.; =Of, f. = lampillicht, -olie.
= lampenist.
V.aUt'PettOutler,
2ant'Penrug, m. = lampzwart.
Vant'penfrftirnt, m. = licht.cherm.
tanfpenllitoct, m.; =trager, m.; =Antit-tber,
m. = lampe[istandaard; -drager; -glas.
lampion.
--&
anipiont, tn. u. f.
-n = lamprei (een visch),
Vamprele, tr.
prik, negenoog.
Vancier' (spr.: las-jee), m. -,&, ---& lansier;
2ancter& = fanciers (een dans).
= lantancieren (spr.: leisieren), fMtv.
seeren, werpen, in gang brengen.
2iinber u. (ungeivii4n1.) -e =
2anb, f.
land, vaste land, platte land; veld, grond;
vlak land; staat, gewest; eaffer unb in
2aube = te land en te water; an& 2. fet3en,
ftetgen = aan land zetten, stappen; auf bem
2anbe, auf 2. = buiten; ba& &ben auf bem
,Vanbe = het buitenleven; ilber 2. gefm ob.
ref en = op reis gaan; ba& Qbetobte 2. =
het land van belofte, 't beloofde land;
au& alter Herren 2iinbern = uit alle landen;
bre jaljre finb feitbem fcon in& 2. gegangen =
verloopen, voorbijgegaan; auf3er 2anbe&
buitenslands, in den vreemde; etnen be& Zan,
be& bertneffen = iem. verbanr,e ; zie nf al t.
Vanbi llabet, tn.; :antntann, m.; =antour#4,
m. = landliadel; -amman (in Zwitserland
zooveel als goeverneur van een kanton);
-aanslibbing.
= veldarbeid.
2antvarbeit,
Vanb'arntee, tn. = landleger.
itanb'arntentiauL T. = bedelaarsgesticht.
Vanb'ant, in. = plattelandsdokter.
Van' p aiter, m. -b, - = landauer.
tanb'aufenthatt, m. = verblijf op 't land.
2anbillbau, m.; =boner, m. = landllbouw;
-bouwer.
2anb'bounteifter, m. = opzichter van publieke
werken.
2anb'betuoilner, nt. = landbewoner.
= distrikt, kanton.
2anb'be6ixt,

2anbeOftiodb.

2anbloote, m. = plattelandsbode; afgevaardigde (naar den landdag).
= plattelandsbrieve(Itub'brieftreiger,
besteller.
tanb'brot, 1. = boerebrood.
2anb'bienit, m. = landdienst.
u. -en, -e(n) = drost.
ct.ttbsbroft, m.
= drostschap; distrikt, deanb'broftel,
partement, kanton.
-n = landingsplaats].
EVanbe,
Vanblebeintann, m.; =eigentutn, I.; :eigen:
= landUedelman; -bezit; -bezitter.
turner,
lanb'eintniirt4 = land-in.
(4.) = landen, aan land zetten;
fan'ben,
= landen, aan land gaan, belanden.
(f. u.
= landengte.
ettib'enge,
-n = Tat van een heining.
Van'ber,
zie
Vinbter.
Cin`ber,
veroveringszucht.
Viin'berburit, m.
-, -en = landerij.
Viinberel,
tan'berinnbe, tv. = landkunde, geografie.
= zonder land.
(4.) = omheinen
tan'bern, lan'bern,
met latwerk.
2an'bername, m. = naam van een land.
= landuitgestrektheid.
2iin'berftrecte,
= veroveringszucht.
tiin'bertauft#, nt.= ruiling van land(en), van
grondgebied.
't uiteengaan, reces
2an'be6abfiiiieb, m.
van een landdag.
Van'be,Saftefter, m. = deken van den adel.
= inboorling.
tztt'beangebijriger,
2an'Dc&tict, tn. = 's lands manier, gewoonte.
tan'be4ati4fMufb m. = commissie uit de
staten.
2an'be&mainter, m. = openbaar ambtenaar.
Vansbe4befebaffen4eit, = landsgesteldheid.
itan'betibefMrethung, tn. = landbeschrijving.
2an'begiratibbireitor, m. = staatsinspecteur
van 't brandwezen.
Van'be6braucti, m. = 's lands manier, gebruik.
itan'be4bireitor, m. = bestuurder van een
gewest, eerste ambtenaar van de gedeputeerde
staten.
Van'be4fiirft, m. = regeerend vorst, soeverein, landsheer.
fatebWitrittic4 = soeverein, landsheerlijk.
it.an'begebiet, T. = gebied van een land.
2alebe6gerictit, T. = hoog gerechtshof.
tan'be44auOttnann, = militair hoofd van
een provincie, (zie ook : 2a n b e&b iv e t tor).
tan'be44err, m. = landsheer, regeerend vorst.
lantbe&ierrlici) = landsheerlijk, soeverein.
= landsheerlijkheid,
an'be41)errtittiett,
soevereiniteit.
= soevereine macht,
2ani be&iertfrbaft,
soevereiniteit; soeverein, regeerend huts.
Van'be4tioheit, tr. = soevereiniteit.
= 's lands kas, staatskas,
Van'beUaffe,
schatkist.
citt'be6littb, f. = landskind, inboorling.
att'be4firite, tr.= staatskerk, nationals kerk.
tan'beaunbig = landkundig, 't land kennend.
Van'beftutter, in. = soevereine, regeerende
vorstin.
= 's lands overheid.
an'beobrigreit,
Van'be4Polipi, tr. = staatspolitie.
Van'be6110robnit, f.; =regiernng, tr.; :rat=
= produkt, regeering, godsdienst
gion,
van een land.
= staats zaak ;
2an'be611fadie, tn.; qitulb,
-schuld.
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itansbafitte, iv. = 's lands gebruik, manier.
eatt'be4fOraMe, tn. = landstaal.
Van fbe4trarOt, m. = volksdracht, -kleeding,
nationale kleederdracht.
fatifbeOliblirl) = in 't land gebruikelijk, gewoon.
Vante4bater, m. = 's lands vorst, soeverein,
landsvader.
lan'bOsbitterticti — landsvaderlijk.
eatts beilslierfaffung, W. = grondwet van 't land.
ean'beMberrat, m.; :ticrriiter, m. = landilverraad; -verrader.
ean'bMierluattung, iv. = landsbestuur.
eanf be4berineitung, iv. = verbanning.
Van'be4beriviefener, nt. = (een) uit 't land
verbannene, banneling, balling 's lands.
eatebegitung, iv. = staatscourant.
VanbIettung, tu. = landvesting.
tanbiftlictitig = voortvluchtig.
Vaitb'fradit, iv. = vervoer te land, vracht.
Vanblrarritbrief, in. = vrachtbrief.
£anb'frau, in. = boerin, plattelandbewoonster.
lanb'frentb = vreemd (in 't land).
eanb'friebe, m. ----. landvrede, openbare rust ; ft
traue bem 2.. it nidjt = ik vertrouw de zaakniet.
Vanb'frofek m. = landkikvorsch.
eattbluigniann, m. = vrachtrijder.
Vanb'geiftlicber, tn. = dorpsgeestelijke.
eaub'fienteinbe, iv. = plattelandsgemeente.
eanb igericbt, f. = arrondissementsrechtbank.
Vaitb'gerittObirettor, in. = voorzitter van
de arrondissementsrechtbank.
eaubi llgraf, tn.; :griffin, tn. = landifgraaf,
-gravin.
tanb'grittlid) = landgraaflijk.
VanWilgraffitaft, in.; =gut, 1.; :Oanbel, tn.;
:jeer, I.; :fiati, f. = land!' graafschap ; -goed ;
-handel; -leger; -huis.
Vanbliiger, m. = gendarme; boschwachter.
Vanb'llittgenb, iv.; quitter, tn.; :farte, in. =
land lljeugd (plattelandsjeugd) ; -jonker ; -kaart.
eatiblirctie, iv. = dorpskerk.
Vantare-i4, tn. = plattelandsdistrikt.
eanb'frieg, tn. = oorlog te land.
lattbluttbig = alom bekend.
eatiblutfc4e, iv. = reiskoets, diligence.
tanbliiiifig = gebruikelijk, gewoon, in zwang
zijnde.
eanblebett, f. = landleven, buitenleven.
Viittbler, nt. ---, — = „landler", een snort
plattelandsdans.
eanbleute, V. = landlieden.
iiinblic0 == landelijk, eenvoudig; t. fitttic =
's lands wijs, 's lands eer.
Viinblidifeit, to. — = landelijkheid.
Vanbituft, iv.; :tuft, iv.; :mad% iv. = landillucht; -vermaak; -macht.
Vanb'iliniibcfien, I.; :mann, m. = land 11 meisje
(buitenmeisje); -man.
laitti'iniittitifdt) = landelijk.
eanblinart, iv.; mtiii3, m. = landligrens,
-militie.
Vanb'Oartie, in. = buitenpartij.
Vanb'ilpfarre, iv.; :pfarrer, nt. = plattelandsof dorps [1 pastorie ; -pastoor (-geestelijke).
Vanb'Ofteger, tn. = goeverneur van een gewest, prefect.
VanblOtage, iv.; :Vonteran3e, in.; ,rat, in.;
,ratte, iv. = landilplaag; -meisje (-deem);
-raad (kreitscommissaris); -rot (-krab).
Vanbirec4t, f. = gewoonte-, gewestelijk recht.
lanbtrectittld) = gebruikelijk, naar gebruik
van 't land.
(Ittb ' renett, tn. = regen over 't geheele land.

lanbluirtfd)aftlict).

Vanb'relfe, in. = landreis, reisje naar buiten.
Vanb'reiter, tn. = bereden gendarme of
marëchaussée.
eattb'renten, 43t. = landrente.
Vaitb'rententiant, to. = landrentebank.
Vanb'rentuteffter,m.=provineiaal rentmeester.
tanb'rictiter, m. = rechter in de arrondissementsrechtbank.
eanblitatt, iv. = landschap; gewest, provincie, distrikt; provinciale staten, landsstenden; [kredietbank].
fanb'frtietftlicti = gewestelijk.
eanblchaft4autqcOut m. = gedeputeerde
staten.
eanbletiaftnaffe, iv. = provinciale kas.
eattb'frliafautaler, nt. = landschapschilder.
eanblefiiibtriite, iv. = landschildpad.
Vanbilfitacbt, to. = slag te land, veldslag.
eattblcOrether, m. = gewestelijk griffler.
21110'114We, in.; :friptite4rer (:riptlineifter),
in.= dorps-, plattelands ll school; -schoolmeester.
eanblitinaibe, iv. = huiszwaluw.
Vantefee, ni. = meer.
tanb'feite, tv. = landzijde.
eanbleuri) e, tv.=groote ofbesmettelijke ziekte.
leattWgenteinbe, in. = algemeene kantonnale
vergadering].
Vaitbs ft#, tn. = landhuis, -goed.
eattb4Ineitt, tn. = lan(d)sknecht.
Vant4'uta-ttit, nt., V. .. teute = landsman,
landgenoot.
Vanb4Ittiinniit, iv. = landgenoote.
eanWinattitfAaft, iv. = landgenootschap;
studentebroederschap (in Duitschland).
Vanbifigbat, tn.; :Wile, In.; 4tabt, to.;
gtiitthe, V. = landllsoldaat; -spits (-punt,
kaap); -stad (provinciestad); -stenden.
laubltiinbife0 = van de staten, vertegenwoordigend.
VatttefteUer, iv. = grondbelasting.
[t anb'itorger, tn. —4, — = landlooper,
zwervend koopman, vagebond].
eanb'ftrafo, iv. = groote weg, straatweg.
Vanb'llitrede, in.; :ftrei gter, in.; :Itreic4eret,
iv. = land 11 streek ; -looper ; -looperij.
eanbltririi, in. = landstreek, distrikt.
eanblturnt, tn. = storm op 't vaste land;
landstorm, landweer.
eanb'tabat, in. = inlandsche tabak.
eanb'tag, tn. = landdag, statevergadering.
eanb'tag4abgeorbneter, m. = lid van den
landdag.
eanblraiter, iv. = algemeene rouw.
Vanbs trupPen, 431. = landtroepent
eait'bung, tv. —, —en = landing, ontscheping.
ean'buitObrief, in. = verlof om te landen.
eatt'buitOtiriicte, tv. = (aanleg)steiger.
240=1401101Mb In . ; : truOtt eit, $1. = landings;) plaats ; -troepen.
tante' II twat, tn.; :tvgtei, to . ; :bat f. = land llvoogd; -voogdij (-voogdspaleis); -yolk.
taitbluiirW = landwaarts.
anbsitieg, nt.: auf bem $3. aurficffebren = te
land (over land) terugkeeren.
eantritietir, iv. = landweer, schutterij; [verdedigingsmuren; grachten enz ].
eanb'lltuein, In.; .... Winb, tn. = land II wijn ; -wind.
eatibluirt, tn.= landbouwer, landbouwkundige.
eaubluirtfcbaft, iv. = landbouw(kunde), boerebedrijf.
tanbluirtfrtjaftlieti = landbouwkundig, landhuishoudkundig; I..er Zetrfeb = landbouwbedrijf.
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tanblootitttuta, tr.= woning op 't platteland.
= landtong.
2anb'ottne,
fang (Tinger, Itingft) = lang; T. unb breit =
lang en breed, in alle bijzonderheden; ein
Tange4 unb breite4 = alles en nog wat; ficb
be4 langen unb breiten ob. be4 Iiingern unb
breitern Tiber OW. dutern = zich breedvoerig
over iets uitlaten; grote ,t■ erren baben tange
t■ iittbe = groote heeren hebben lange armen;
ein lange4 Oeficbt maten = een lang gezicht
zetten; tier L bat, Taft t. beingen = wie 't breed
heeft, laat 't breed hangers; jeit fangem =
sedert lang; bor tangent, bor tanger Belt ob.
bor tangen Z5'abren = lang geleden; 'anger
Secbjet = langzichtwissel; brei rage T. = drie
dagen lang; er ging ben gtuf3 = langs de
rivier; zie ook 93anf, ginger, Jura.
tang' aOrig :artitig
; :beinig;
t(e)rig =langllarig,-armig; -wijlig (of -dradig,
van langen adem); -beenig; -bladerig.
itattifbaum, m. = laughout, langwagen.
Tan' ge (feinger, am teingften) lang, langen tijd ;
bijlange, op verre na; Ste bteiben febr =
U blijft lang weg; tva4 macbft bu L! = wat
heb je lang werk!; ber = sedert lang;
lang geleden; ba4 ift fitr ibn I. gut = goed
genoeg.
tv. —n = lengte; duur; lange
lettergreep; 10 gut in bie 2dnge = 10 voet
in de lengte ; ber 2. nacb burcbjcbneiben = overlangs doorsnijden; ber nacb binfatten = zoo
lang als hij is neervallen; bie Stabt tiegt auf
bent 10. Grab Oftticber 2. = ligt op 10 graden
oosterlengte; auf bie 3. = op den duur; er
aiebt atte4 in bie 2.= hij houdt alles slepende,
stelt alles uit.
lan'ilefattg --- zoo lang als hij is.
1. lan'ilett, ftiv. (b.) = reiken, zich uitstrekken; voldoende, toereikend zijn; de hand
uitsteken, grijpen; aanreiken, aangeven;
krijgen, nemen, halen; icb fann fo tveit nidjt
I. = ik kan er niet bij; tvir T. nicbt tveit mit
bem Oetbe =wij komen niet ver met 't geld;
ficb einen = iem. onderhanden nemen.
II. latt'oen, fcbtv. (b.) = langer worden, lengen; tuenn bie rage lommt ber hinter
gegangen = als de dagen lengen, begint de
kou to strengen.
lan'oett, jcbtv. (IF) = lengen, verlengen, uittrekken; aanlengen; ficb I.= lengen. (bie rage
I. ffcb = de dagen lengen).
Vattigettlinchfe, to.; :grab, m.; :mat f. =
lengte if as; -graad; -maat.
tattnettlerte, to. = verveling; aul 2ange(r),
Unite.
itttg'finger, m. = langvinger, dief.
tattolifingerig;
:flefittuatt3t =
lang II vingerig; -vleugelig ; -staartig.
m. = de Langharige.
= langliharig; -halzig.
tanirlIfutarig;
lnng'tjln = lang, ver.
lattifiabrig = lang- of veeljarig; ein tang,
itibriger areunb = een oud vriend.
touiffrei4, m. = ellips, ovaal, langwerpig
rond vlak.
lattolebig = langlevend.
langlicb=langwerpig, overlangs(ch); runb
= langwerpig rond, ovaal.
tattirmut, tv. = lankmoedigheid.
lattirutiitig= lankmoedig, toegevend, geduldig.
tattiftniittnreit, tv. = lankmoedigheid.
2angobitr i be, m. —n, —n = Longobard.
2ang'otir, tn, u. f. —(e)4, —e(n) = (43ferb) hang-
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oor, loboor; (fet) langoor; ein efel fcbitt ben
anbern = de pot verwijt den ketel, dat
hij zwart is.
fattifobrig = langoorig.
fattiO, $rlib. mit Sen.
Zat. = langs.
fattglattt = langzaam, traag, talmend.
eattri s fautfett, tv. = langzaamheid, traagheid.
lang'fdjattig = langschaduwig.
Vattg i fittafer, m. = langslaper, slaapkop.
lanifilfclitta0(e)fig, jcblvatt3ig = langlisnavelig; -staartig.
tattg'firttiger 8ecbjet = langzichtwissel.
lattWeit0) = langszij.
tattaft = al lang, sedert lang.
lattreftet0 = op zijn langst.
lang'ftielig = met langen steel; langdradig,
langwijlig, wijdloopig, vervelend, saai.
Vattriffiebettbe (ber) = langstlevende.
2angitroh, = lang stroo.
2attgulte, ty . = (een kreeft) langoeste.
2attn'tveile, t p .= verveling; vg1.2angetveti e.
Tang'inetten, fcbto. (b.) = vervelen.
tattn i tueiter, ut. —4, — = saaie.
tangloeitig = langwijlig, vervelend.
– = langwijligheid enz.
Vattiflueitigfeit,
= langwagen,
Vaniftvette, V4 .101110(0,
-hout.
fattnly ierig = lang, langdurig, langademig,
langdradig, vervelend.
— = langdurigheid enz.
Vangluierifireit,
= vers van 12 lettergrepen.
Vano'vite,
I. Vanle, tn.
—n = een soort forel.
—n = lende, flank.
II. 2an'fe,
tan'3e, tv.
—n = lans; eine 2. filr einen
brecben, eintegen = voor iem. een lans broken.
2att'vnbrechett, f. = steekspel.
2att'3ettbrecOer, m. = kampvechter.
latt'AenfOrmig = lansvormig.
Vatfaenreiter, m. = lansier.
Van ' AenlIfilril, nt. ;
nt.; = ftüfb to.;
:trailer, no. = lansil steek ; -steel (of -schacht);
-stoot; -drager.
lancetetui.
Vatmettliefted, 1.
—n = lancet.
Van3efte,
Vattaetleuftici), nt. = lancetsteek.
VatmettlifflAen, f. = lancetvischje.
tatmett'fOrmig = lancetvormig.
VattAlneebt, zie 2anb4fnedit.
itaPibaritif, tn. = lapidaire stip, korte en
krachtige stijl (naar het steenschrift).
zie 2appe I.
—, —n = kleinigheid, nietigtiliPpalie,
heid, bagatel.
— = lapje, vodje; lelletje
2OP4'etjett, f.
(am Cbr).
I. ap'pe, nt. —n, —n = suffer, sul, onnoozele
bloed.
II. Valostie, ut. —tt, —n = Lap(lander).
I. t
tn. —b, — = lap, vod, lor, lomp;
gebn = ontsnappen, ontkomen,
burcb bie
er van doorgaan; 2. baben = geld hebben.
II. ta”ett, jcbtv. (b.) = lappen, verstellen;
(iem.) er tusschen nemen; [slorpen, slurpen;
slap neerhangen].
VatIPereV,
—, —en = bagatel, kinderachtigheid, beuzelarij.
falYPern, fcbtv. (b.) = druppelsgewijze slurpen,
lepperen; a teippert fic4 5ujammen = komt
bij kleine beetjes bij elkaar, hoopt zich langzaam op.
= kleine schuld, schuld
taPVerfitulb,
van allerlei kleinigheden.
to'perioeffe = bij beetjes.

tappictit.

397

fa0'01t4t = verfrommeld, slordig, als een vod
uitziend.
forpto = gescheurd, in lompen, in lappen.
IiiVOlfr# = flauw, laf, onnoozel, dom; tail,
.pircbeg 3eug = flauwe praat.
appijagett, 1. = waaierjacht.
aWIanb, f. = Lapland.
2a4pliittber, m. -- g , — = Lap(lander).
tappliittbift0 = Laplandsch.
ta010, m. —, — = lapsus, vergissing, fout.
Viirlte, iv. —, —n = lariks.
Viir'clienbauut, m. = lorkeboom, lariks.
2a'rett, V. = laren, oud-rom. huisgoden.
larghetto = larghetto, lets langzaam.
largo = largo, plechtig, langzaam.
ftr'gti, f. -- g , -- g = Largo.
Varifa'ri, f. — g = larie, onzin, praatjes.
`~?arm, in. — (e) g ; [eCir'uten, f. it. ni. — &] =--- sPek
-take!,lwivngrsdukte;bi2.
um nicbtg = veel lawaai of drukte voor niets;
2. fcbtagen, btafen = alarm slaan, blazen;
bfinber 2. = loos alarm.
Varitt'aPparat, m. = alarmtoestel.
Iiir`titetc, fcbtv. (l .) = leven, drukte, geraas,
lawaai maken.
V.iiriter, m. -- g , — = levenmaker.
Viirnt'll olode, iv. ; :fanotte, iv. = alarm II klok ;
-kanon.
iirut`titetc4er, tn. = levenmaker.
lartitotytta' (spr.: larmwajd) = larmoyant,
klagend.
Wirnt'1101ati, m.; :fitufb m. = alarmljpost,
(-plaats); -schot.
2iirtYtlytt, f. — g , — = (lief) gezichtje, snoetje.
ar'tie, ix). —, —n = masker, mom, spooksel,
afzichtelijk maaksel; larve, pop.
2artyitnItiil, iv. — = laryngitis, ontsteking
van de luchtpijp.
Vartptgoffoir, T. —(e) g , —e = laryngoskoop,
keelspiegel.
[tufa) = slap, laf].
20*, iv. —, —n = trekker (am Scbub);
voeg, zwaluwstaart; gear.
taldjett, rcb iv. (b.) = trekken, aanzetten; voegen.
tafttrbeit, iv. — = slapheid, lafheid, 1 ikschheid.
taikitf, zie tag6ib.
itn s fe, iv. —, —n = groote kan, kruik.
ilifion', iv. —, —en = laezie, beschadiging;
kwetsing.
la-ft = mat, traag.
Laren, ft. (b.) (bu 103t, er Itif3t; ties; fief3e;
fat! gelaffen) = laten, loslaten, laten gaan,
laten varen, verlaten; ophouden met, laten;
(toe)laten; bewaren, laten; (over)laten, afstaan; toegeven; laten, doen, bewerken,
veroorzaken; staan, uitzien; fat micb = laat
mij gaan; 103 bag (rein) = laat dat! houd op!
farrett ivir ba g ! = late,n we er niet meer over
praten; I. Ste ficb ba g nit* einfatten = krijg
dat niet in je hoofd, denk dat niet; ba g lief
ficb bon ibm erivarten = dat was van hem te
verwachten; ba g laffe icb mir gefarten =
komaan! dat vind ik goed; latt mid gebn =
laten we gaan; 103 ba g gut rein = laat 't maar
voor 'tgeen 't is; bier Int ficb' g gut rein =
hier is 't goed, aangenaam; er fortnte rein
Rom nicbt I. = niet bergen; ba g teben I. =
zijn leven laten; icb lief mir nicbtg inerfen =
ik hield me van den domme; icb babe mir
tfagen I. = ik heb hooren zeggen, ik heb me
;laten vertellen; er fatt nicbt mit fict ipaten
= hij verstaat geen gekheid, met hem valt
niet te spotten; aU4 ben Rugen I. = uit
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't oog verliezen; er last bon feiner 93/cfnung
nicbt = hij gaat niet van zijn meening al;
er fonnte flit bor reube nicbt I. = hij was
buiten zich zelf van vreugde; fir0 nicbt zat
fallen ivirren = geen raad weten; man mut
eg ibin laffen, baf3... = men kan niet ontkennen dat hij ...; man lid e g micb feben =
men liet 't mij zien; 4113 micb bein (beinett)
reunb rein = laat mij uw vriend zijn; bag
Iiif3t ibut gut = dat staat hem goed; zie ook
V.Iber, bleiben, Oott, tqtar.
Vafrgut, f. = voor langen tijd verpacht goed.
Vafrbeit, iv. — = matheid, traagheid, lauwheid.
tarifa = mat, traag, lui, laktxh, slap, lauw,
nonchalant.
Viirlinfeit, tr. — = traag-, lauw-, lakschheid.
[tW40 = toelaatbaar; vergeeflijk; zacht, geduldig, meegaand, toegeeflijk; slap, rekbaar].
eario, m. --- g , -- g = lasso, vangstrik.
en ft, to. —, —en = last, vracht, druk, belasting; einem our 2. liegen ob. fallen = iem.
lastig zijn of vallen; einem ettv. iur 2. Tegen =
iem. lets te laste leggen.
taftabie', to. —, —it = losplaats.
[tnftliar = lastdragend, last ...].
fallen, fcbiv. (b.) (auf einem) = drukken, zwaar
rusten, lasten, wegen.
taltenfrei = vrij van lasten.
ta'fter, r. —u, — = ondeugd, zonde.
Vii i ftercOrottif, iv. = schandaalkroniek.
ii'fterer, tn. — g , — = lasteraar, kwaadspreker, eerroover.
falter4nft = ondeugend, slecht, snood, onzedelijk.
ealterbaftigfeit, iv. — = ondeugd, slechtheid,
snoodheid, verworpenheid.
iffterfner0t, ut. = slaaf van de ondeugd.
Valterfebett, 1. = leven in ondeugd.
Iiilterlict = snood; lasterend, kwaadsprekend.
Vii'ftertstatti, f. = lastertong, -muil, kwaadsprekend mensch.
Ia'ftern, fcblv. (b.) = lasteren, smalen, kwaadspreken van, onteeren; lastertaal uitslaan.
ViViterIlrebe, iv.; :fmrift, iv.; :fttitt, iv. =
lasterlIrede (-taal, smaadrede); -schrift (ook:
smaad- of schotschrift); -zucht.
Vii`iterattg, in. —, —en = lastering, smaad,
verwensching.
taItertiort = schandelijk, bezoedeld, vol ondeugden.
Viilter3unge, iv. = lastertong.
iii'ftig ----- lastig, hinderlijk, tot last; naar.
ii'ftiateit, iv. — = lastigheid, hinderlijkheid.
Vaft'llOferb, T. ; =ftbiff, f.; =tier, f. = lastilpaard; -schip (vrachtschip); -dier.
aft'Iltriiner, m.; :bieh, f., ,tuagen, m. =
last 11 drager ; -vee ; -wagen.
a'ftittg, m. -- g , -- g = lasting (een stof).
I. eafttr', tn. —(e) g , —e = lazuur (een blauwe
steen).
II.eatue, iv. —, —en = lazuur (de kleur en
het opbrengen er van), glazuur.
leifurs btau = lazuurblauw.
2afttr ' farbe, iv. = lazuur, lazuurverf.
tafurifteitt, m. = lazuursteen, blauwsteen.
ft03itf u. latitti s = lascief, Bartel, weelderig,
wellustig, wulpsch, vuil.
fltaibitiit', iv. —, —en =
taNibitiit s u.
lasciviteit.
itiitaire, m. = Laetare (de 4e Zondag in de
vasten), Rozezondag.
Vatein', 1. -- g = Latijn; mit feinem 2. 6u
nbe rein = geen raad meer weten.
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Vatellter, in. --#, — = Latijn (bewoner
van Latium); Latinist.
iaternifri) = Lateinsch; ba4 2..e = 't Latijn.
latent' = latent, verborgen, gebonden.
lateral' = zijdelingsch, van ter zijde.
tateral'erbe, m. = lateraalerfgenaam, erfgenaam in de zijlinie.
tateran', In. –(e)4 = Lateraan (paleis bij en
met de St-Janskerk to Rome).
tater'ne, tv. –, –n = lantaarn.

tauebub.

laudrfarbig, :nriin = lookgroen.
2au'banum, 1. –4 = laudanum.
attie (fcbtveia.), zie 2ct tv inc.
I. tau'er, tn. ---?, = nawijn, slechte soort wijn.
II. Vanier, iv. – = loer; auf ber 2. rein ob.
ftebn, fiegen. fiten = op de loer staan, liggen.
tItu'erer, zie Maurer.
lau'ern, fcbto. (b.) = loeren; (auf einen) uitzien near, wachten op.
tau f, m. – (e) g , 2dufe = loop, snelle gang,

Vater'nettlan3iinber, m.; ,Pfa01, tn . ; :Puller, route, richting, verloop ; loop (ether aeuer,
tnaffe, in ber Win ; poot, looper (ein0 cafen);
m. = lantaarn 11 opsteker ; -paa 1 ; -poetser.
bad ift ber Lett 2. = dat is 's werelds loop;
2atier'baum, m. = latierboom, stalboom.
feinen Zriinen, tMebanfen freien $3. taffen =
Vatilter, m. –b, – = Latijner.
aan... den vrijen loop laten ; einem in ben 2.
lattnifie'ren, fcbtv. (b.) = latinizeeren.
fommen = iem. tegen 't lijf loopen.
tatinWnttO, m. –, .. men = Latinisme.
taufbabtt, W. = loopbaan.
Vatittitiit', tv. – = Latiniteit.
tatitubinasrier, m. –4, – = latitudinarier Vattrbrief, m. = rondschrijven, circulaire.
i uiterst verdraagzaam godsdienstleeraar en Vaufbriide, tv. = yonder.
zedemeester, onverschillige).
Vaurburfcly, m. = loopjongen.
Vatane, tv. –, –n = latrine, beste-kamer. laulen, ft. (f.) (bu fiiufft, er Mutt; fief; lief e;
I. Vatfr1), m. –0, –e = slofferig loopend, faufe! gefaufen) =loopen, snel loopen; lekken,
druipen; geldig zijn (van biljetten e. d.);
laksch, slap, onbeholpen mensch ; sukkel.
er Meth barauf 3u I. = hij weet er wel een
H. fatfit = sloffend, slofferig.
Valfebe (met a), tv. –, –n = slof; slofvoet; middel op; ficb beth I. = heetloopen (van
machines); be?; 2aufett4 miibe rein = loopensslodder vos, morsebel, slet; bergden.
laffMen (met d), fcbtv. (4.) = sloffen, slepend moede zijn.
itaulenburg, f. = Laufenburg; er bat nact
loopen.
2. aP13ettiert = hij is er van door gegaan.
Vat'fchenfelb, 1. = veld met slaplanten.
lattlenb = loopend; einen auf bem taufenben
Vatfelrfut m. = slofvoet.
(er)batten = iem. op de hoogte houden.
sloffend,
slepend,
laksch,
slap.
lat'fitig =
2at'te, to. –, –n = lat; tang 3. = lang it'ufer, m. –4, – = looper; (im Sit acbfpiefe)
looper, raadsheer.
eind; lang mensch.
itauffetter, f. = loopvuur; loopend vuur(tje);
fat'ten, fcbtv. (b.) = van latten voorzien.
(im Strfese) rottevuur.
tartenarreft, m. = streng arrest.
atirgraben, m. = loopgraaf.
tatlennagel, m. ,----- latspijker.
Giulio, liinlifr4 = loopsch.
Vatlenftrafe, W. = streng arrest.
Vaetettberfc4lag, m. ='schutting of schot van Vauriagen, f. = jacht met horen en honden.
latwerk.
auf'lliuttge, m. = loopjongen.
lauf. Mott. (taufenben 93tona0) = dezer.
Vat'tentverf, 1. = latwerk.
t atlemattit, in. = heining of schutting van 2attf4iafb m. = [getuigschrift, pas(poort)];
einem ben 2. geven = iem. wegsturen, den
latten, hek.
bons geven, afzeggen, bedanken.
Vat'tic4, m. –(e) = latuw.
latus,
geheel
bedrag
op
t
aufliplanfe, tn., gagitt, m. = loopliplank,
T.
—,
—
=
2a't10,
een zijde in 't posteboek, zijdebedrag, per -pas.
tauftmgel, m. = struisvogel; loopvogel.
transport.
Vathier'fie, iv. –, –n --.-- likkepot, slikartsenij. 2aurvit, tv. =--- bronstijd.
With in. – (e0, –e = lijfje, corsage, korset, taunettel, tn. = rondschrijven, circulaire;
reispas, verlof briefje.
borstje; klep (an ber joie); slabbetje.
Vau'Re tv. –, –n = loog; einen mit fcbarfer
VatOtiirae, tn. = schort met borststuk.
£3. tvafcben = iem. scherp doorhalen.
Ian = lauw, onverschillig.
taut), 1. –(e)4, –e [u. Fauber] = loof, ge- fau'aen, fcbtv. (b.) = loogen, in de loog doen.
bladerte, [Mad].
lau'aenartig = looghoudend, loogzoutachtig.
laublierriimt = met loof of gebladerte ver- VaitigettlIafite, to.; :bat), 1.; Ja13, f.; 4vaffer,
1.= loogllasch; -bad; -zout; -water.
sierd.
libtfenen, zie teugnen.
Vaull'bart, T. = loof-, bladerdak.
tv.
–,
–n
=
pride',
hut,
[portiek].
2aulieit,
Vattlateit, tv. — = lauwheid;
2au'be,
tauliettgana, m. = overgroeide laan, herceau. koelheid, slapheid, lakschheid.
tauftfatt, m. = 't verlies van de bladeren. Iau'Iiifj = lauwachtig, eenigszins lauw.
Vau'ne tv. –, –n = luim, humeur, stemtaub'frogcl), in. = boomkikvorsch.
ming, gril, kuur; (eel) guter, fcbtecbter 2. fein =
taub'aatta, tn. = groene laan.
2auleaeloittbe, 1. = guirlande v. gebladerte. in een goede, slechte luim, in een goad, slecht
2auti'llbola, 1.; :Witte, to. ; :Iiiittettfeft, f. = humeur zijn.
loon/lout; -hut; -huttefeest.
lan'ttenbaft = luimig, humeurig, grillig, kurig.
2au'nenbaftigiett, iv. – = humeurigheid enz.
lau'llic#t = op loof gelijkend.
lautnig = luimig, opgeruimd, jolig, grappig.
fau'bin = bebladerd, belommerd.
taWnigieit, tv. – = luimigheid, joligheid.'
2aublrana, m. = krans van bladeren.
lau'llifft = grillig, kurig.
lanteto# = bladerloos.
2au'rer, tn. –4, – = loerder, spion.
V.autilige, tn. = fijne zaag, figuurzaag.
2aub'taler, m. = loofdaalder (van 6 francs). tau, In. –, 2iiufe = luis; ibm fauft bie 2.
2aubloeri, 1. = loof-, lofwerk; gebladerte, iiber Me Heber = hij wordt nijdig; einem eine
2. in ben 43e13 fe#en = iem. lastig work bezorgen.
lommer.
2au6'bub m. = brutale kwajongen.
eanco, tn. –(e)4 = look, prei.
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tebenefaben.

tauldien, fcbtv. (b.) = aandachtig luisteren, tatioje (spr.: laavwaar), f. -- g, — g ; tabor',
loerend luisteren, loeren; einem, auf einen u. f. —(e)5, —e = waschkom.
—n = lawine.
nacb einem I. = naar iem. luisteren.
tatoilte, tv.
-- g , — =luisteraar, spion.
atim : Xen'nN (spr.: IOn t.), f. — = lawntattleller,
tennis.
vreedzaam,
stil,
rustig,
prettig,
laulebig =
gezellig, behaaglijk.
lag = laksch, slap, week.
= luisterplaats, -hoek, loer. tarbeit, iv. —, —en = lakschheid.
tauf4Otat,
fcbtv. (b.) = lakseeren, purgeeren.
1.
=
verachtelijk
geld,
geringe
som.
tagleren,
taujenetb,
tagierIttittet, f. = lakseermiddel.
tauleittuge, tn. = luizige kwajongen.
2a3arett, f. —(e)g , —e = lazaret, (militair)
tiiu'ferautut, nt. = fljne, nauwe kam.
hospitaal; ffiegenbe g= ambulance.
aulefert, tn. = minne, gemeene kerel.
laus fett, fcbtv. (b.) = luizen; scherp onder- taaarett'llbranb, m.; :fielder, f. = hospitaa111brand; -koorts.
handen nemen; vrekkig zijn.
ta'Aaruntabbe, tv. = Lazarusklep.
— = vrek.
taujer,
amaro'ne, m. —(n) u. —&, —n it. ..roni =
tauferer, to. —, — en = bagatel, nietigheid.
tauletttnettael, m. = platvoet; slechte tabak. Lazzarone (Napolitaansch proletarier).
= flauwe grappen, grimassen.
latt s fig = vol luizen, luizig, min, gering, ge- a5'31,
= toast, heildronk.
tebebocir, f.
meen, kaal.
te'betang: mein = mijn heele leven.
bie = de Lausitz.
t
I. taut, m. —(e)g , —e = geluid, klank, letter- ebageUmbr, f. Lebel-geweer.
klank; er gab (einen 2. bon m= hij gaf geen te'bentattn, tn. = vroolijk heer, iem. die er
een goed leven van neemt, pretmaker.
geluid.
II. taut = luid, luidruchtig; bekend, openbaar; I. 'ellen, fcrv. (ti.) = leven; in ben Zag binein

I. = onbezorgd, doelloos leven; febe Motif! =
f. tverben = gehoord, ruchtbaar, bekend, pufort
vaarwel! es febe bie niinfg-in! ob. bie
bliek worden.
I. ! = leve de Koningin! einen (bocb) I. faffen =
qlri:43.
mit
'Zen.
u.
aucb
mit
Zat.
=
III. taut,
een toast op iem. uitbrengen; Mir t. ber
luidens, volgens, blijkens ; f. be& Q3efebf4, I.
nung, be g Tertrauen g = wij leven in de hoop,
bent Oefebfe; I. Oriefe(n).
in 't vertrouwen; fo tva g test nicbt! = heb je
[taurbar bekend, publiek].
ooit van je leven! of neen maar! ium 2. pt
—n = luit; bie 2. fpiefen ob.
tattle,
tvenig, item Sterben 5u biet = te veel om te
fcbfagen = de luit (be)spelen.
Inu'ten, fcbtv. (b.) = klinken, luiden; (ooren) sterven, te weinig om te leven; zie ,f)a n b,
tuiten; bag urteil tautet auf einen Vonat teiben.
— = leven, geraas, tumult,
05eftingnig = het vonnis luidt: een maand II. te'ben, f.
lawaai; am Li. fein, bfeiben = in 't leven zijn,
hechtenis.
2.= een ongehuwd 1., vrijblijven;
ein
febigeg
fcbtv. (b.) = luiden (bon ( focfen); bur
Zefl3er I. = de vesper luiden: e g fiiutet our gezelleleven; einem nacb bem 2. tracbten =
Stirobe = er wordt voor de kerk geluid; er iem. naar 't leven staan; ba& tue, effe idj fiir
mein %3. gern = dat doe, eet ik dolgraag; bei
bat 1. biiren, abet nidjt autatnmenfcbfagen =
Seib unb 2. nid)t! = in godsnaam niet!
er bat Oren, Meth aber nicbt, No bie Ofocfen
blingen = hij heeft de klok hooren luiden, te'benb =levend, in leven zijnde; bie tebenben
SVracben = de levende talen;lebenbe Oilber=
maar weet niet, waar de klepel hangt.
tautettift', nt, —en, —en; taulettfittiiger ob. levende beelden; idj fenne bier feine tebenbe
Seefe = ik ken Kier geen sterveling.
m.
=
luitspeler.
=Wider,
tauter = louter, onvermengd, zuiver, onver- leben'big = levend, leven openbarend, midden
in 't leven; levendig, opgewekt; I.
valscht, echt, oprecht; 1. = louter, enkel, alleen.
brannt, begraben tverben = levend verbrand,
= luider.
—g,
tauter,
ftebt nod) I. bor
tiittlerer, tn. --- g , — = louteraar, zuiveraar. begraven worden; (ook:)
taulertelt, tv. — = louterheid, zuiverheid, feittem eheifte = 't staat hem nog levendig
voor den geest.
oprechtheid.
Iau'tern, fc5in. (b.) = louteren, zuiveren, teben'biggebarenb = levende jongen ter
wereld brengend.
klaren, raffineeren; verbeteren, zuiveren.
— = levendigheid.
titulerung, b3. —, —en = loutering, zuive- 2ebetebigfelt,
leben'bIgtuarbettb = levendmakend.
ring, raffineeren; verbetering, zuivering.
te'bettlatto, zie febefang.
taut'gefell, = klankwet.
tautie'rett, fcbtro. (ti.) = de letters naar hun te'benClabettb, nt.; :abrifb in. = leve ns llavond; -schets.
:klank uitspreken.
ouderdom.
= klankmethode.
te'bet0after, f. =
tautteemet0obe,
te'bett6art, ti p. = leefwiize, levenswijze; ma= klankleer.
tauts febre,
nieren, uiterlijke beschaving; er bat feine 2.
tautlo ,S = klankloos, geluidloos, zonder
zwijgend, verstomd, sprakeloos; fatal,* = hij weet zich niet te gedragen.
Attfaut, m.; =baunt,
te'beuCaufgabe,
:Sae = diepe stilte.
m. = levenslitaak; -balsem; -boom (thuja).
tautlofigfett, — = stilte.
1.
=
klankteeken.
te'beuMbebtunuttg,
f. =
taut'aeictjett,
le yens II voorwaarde ; -behoefte.
tauloarut = lauwwarm, lauw.
te'ben4beiaber, nt. = optimist.
„ben = lava.
tu.
te'Oen41Iberuf,
:betrfireibultg, to.; :be:
taltaartig = lavaachtig.
f. = levensiiroeping,
ftintutung,
= lavastroom.
tallaftrout,
-beschrijving;
-bestemming
(-doel); -beeld.
eabentent' (spr.: ..md), f. —&, —6= lavement.
= bloei van het leven.
= lavendel.
te'ben6bliite,
tabett'bel, tn.
3e'ben41Ibauer, b3.; :erfabrung, tv.;:eritterb,
taben'belkit, f. lavendelolie.
labie'rett, fcbtv. (b.) = laveeren ; draaien, aar- m.; ,faben, ft. = levensllduur; -ervaring;
-9Aderhoud, -draad.
zelen.
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lebettea§ig = levensvatbaar.
te'benCifithigfett, W.; :ftantine, tu.; :(rage,
W. = levensll vatbaarheid; -vlam ; -vraag
(-kwestie).
te'benCfreube, tn.; z. frifite, W. = levensllvreugde; -frischheid (-kracht).
lebettOrob = levenslustig, vroolijk, opgewekt, opgeruimd, levendig.
VeliettOriOlitto, In. = lento van 't leven.
2e'betOilfiihrung, tn.; qiitte, re.; :funfe,m.;
;:gefato, tv.= levens 11 wij ze (gedrag) ; -kracht ;
-vonk; -gevaar.
leibenOgefiihrtiM =-- levensgevaarlijk.
2e'bertWfii4rte, m. = makker door 't leven,
levensgezel.
VelienCgeift, tn.; :gefairOte, tr.; :gild, 1.
= levens il geest; -geschiedenis ; -geluk.
telierOgiittitt, tr. = schikgodin, Parce.
le'ben4grof? = levensgroot.
2e'betOgrijte, iv. = natuurlijke grootte,
levensgrootte.
telien4battltttg, iv. = levenswijze, gedrag.
VelienClbauit, in.; lam, f.; =ituatieit, In.;
:fraft, tn. = levenslladem; -jaar; -wijsheid
(-beleid); -kracht.
fe'benRriiftig = vol levenskracht, frisch.
lle'benOtait g = voor 't geheele leven]; auf
I. = levenslang.
felien4liittnlid) = levenslang, voor 't leven.
te'ben011tauf, m.; 414t, 1.; ,linie, in. =
levensilloop; -Licht; -richting.
2e'bertMuft, tn. = krachtige, gezonde lucht.
terbeit4Inft, iv. = levenslust.
le'benauttia = levenslustig; vroolijk, opgewekt, opgeruimd.
te'bettftai, m. = Mei, bloei des levens.
Ve'benfttittel, f. = levensmiddel.
te'benOutorgen, in. = morgen, dageraad des
levens.
Te'ben4iniibe = levensmoede.
2e'bett4initt, m.; =notburft, tv. = levens IImoed; -behoefte.
Ve'benOorbnung, tv. = leefregel.
2e'benCl4'fab, W. ; = 00110f041te, W. ; :Walt,
tn. = levensllpad, -filozofie (-wijsheid); -plan.
te'ben4110r03efb • In• ; :queae, iv. = levem IIproces; -bron.
2e'ben4regel, tv. = leefregel.
te'benOreife, ha. = refs door 't leven.
2e'benOrei3, m. = bekoring van het leven.
le'LletWatt = levenszat, -moede.
2e'beitOtetfung, tv. = levensomstandigheden, pozitie.
2e'benCiftrafe, in.; ::iiberbrufl, m.;:itinftattb,
m.; =untertialt, m. = levensllstraf (doodstraf);
-zatheid; -omstandigheid; -onderhoud.
te'bentiiertteitter, m. = pessimist.
Ve'ben4lIberfidjerung, tr.; :berfici)erunt0=
gefelffitaft, tn. = levensll verz( kering; -verzekeringsmaatschappij.
leg bettO,twit = vol leven, levenskrachtig.
te'befOilinanbel, m., =Winne, to. = levensllwandel; -warmte.
Ve'boOttiaffer, f. = aqua vitae, fijne brandewijn.
2e'ben011inen, in. ; 4velfc, iv. ; : ilieWbeit, 113.
= levensllweg; -wijze (leefwijze); -wijsheid.
ite'ben4Aebten, f. = levensteeken, teeken
van leven.
2e'bet03eit, iv.= levenstijd, leeftijd; auf 2.=
voor altijd, voor 't geheele leven.
2e'bettNie1, 1. = einde, einddoel van 't
leven; levensdoel.

teber.

te'betOatued, m. = levensdoel.
2e'ber, Yu. -, -n = lever; frifcb, fret ben ber
2. iveg fpreen = vrijuit spreken; e& ift ibin
ettv. fiber bfe $3. gefrodjen = hij is in een
booze bui, nijdig.
2e'ber li anfcboppung, fu.; :anfitiveltung, tr.;
:ent3iinbung, iv. = bloedstuwing in de lever;
opzwelling van de 1.; ontsteking v. d. 1.
2e'berfarbe, to. = leverkleur.
Ielierfarbett = leverkleurig.
2e'berffecten, m. --=-- levervlek, sproet.
le'berfrant = leverziek, aan leverziekte lijdend.
e'berircintlyit, iv. = leverziekte.
2e'bertraut, f. = mansoor.
Ve'berrettn, m. = grappig voor de vuist gemaakt gezelschapsrijmpje.
2e'berfue4t, iv. = leverziekte, -ontsteking.
2e'berritra-n, in.; :Inurft, iv. = lever 11 traan;
-worst.
te'betnefen, f. = levend wezen, schepsel.
2ebeirobl', 1. -(e)&, -f u. -e = vaarwel,
groet, goeden dag, leef wel.
tebliaft = leveudig, opgewekt, druk; eine
febbafte Straf3e = een drukke straat; [levendig
voor den geest staande].
2eb'ftaftigteit, iv. - = levendigheid enz.
2ebludien, m. =--- peperkoek, honingkoek.
2ebliir4Ier, m. = peperkoekverkooper.
teteto0 = levenloos, dood, doodsch.
2efelofigfelt, iv. - = levenloosheid, gevoelloosheid, onbezieldheid, doodschheid.
Vetetag, m.: mein if., meine 2ebtage = mijn
leven lang, van mijn leven; [einen 2. auf,
fcblagen = veel ophef maken].
2eb'3eiten, 43f.: bet 2. fein0 Patera = bij
't leven van zijn vader.
2eb'3eft, m. = taaitaai.
2eLf3elter, m. = taaitaaibakker.
[felijett, fcbtv. (b.) = barsten van droogte;
droog zijn van dorst, (ver)smachten. 2e'llyr,
m. --&, - = dorstige, versmachtende].
2etiffelb, f. = Lechveld.
te03en, febtv. (L.) = smachten, dorsten, versmachten; snakken, hijgen.
I. tett = lek.
II. e elf, m. u. f. -(e0, -e = lek.
Verta'cle (spr.: ..kaazje), iv, -, -I/ = lekkage.
2eele, Iv. -, -n = lek, lik (plaats waar
't vee of 't wild zout likt).
I. team, fcbtv. (b.) = lekken, likken; fieb bie
(ob. die fiinf) Ringer nacb ettv.t. = vinger en
duim naar iets likken, sterk naar lets verlangen; getectt = gelikt, buitensporig keurig
(gekleed e. d.).
II. tec'ten, fcbtv. (b.) = lekken, loopen, druipen.
III. feclen (laden), fcbtv. (.) = achteruitslaan;
tviber ben Stall et 1. = de verzenen tegen de
prikkels slaan.
I. 2,ecicr, tn. -L - = likker, snoeper, lekkerbek, smuller.
II. teeter = lekkerbekkig, snoepachtig .; lekker,
heerlijk, goedsmakend.
2eclerbiffen, m. = lekkerbeetje, lekker brokje,
liapje, mondje.
2erferei', Iv. -, -en = kieskeurigheid, snoepachtigheid; lekkernij, snoeperij.
leclerbaft = lekkerbekkig, snoepachtig.
2eclerilattigteit, iv. - = kieskeurigheid,
snoepachtigheid.
2eclerntauf, f. = lekkerbek, fijnproever,
snoeper.
teetton ac., zie 2eftion 2C.
2e'ber, T. --, - = leder, leer; bout bieben =
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van leer trekken; einem NO 2. gerben =iem.
aftouwen, afranselen; 3eute bout 2. unb £eute
bon ber Heber = menschen van de praktijk
en menschen van de theorie; frift bom 2.
ift IjatS gefotten = flunk gewaagd is half gewonnen; atO frembem (ob. auf aanbrer 2eute)
2. ift gut Miemen ftneiben = 't is goed riemen
snijden van andermans leer.
2e'berarbeiter, m. = leerbewerker.
te'berartig = leerachtig, perkamentachtig,
droog.
leeren band.
ee'berbanb, tn.
e'l:)ertieretter, ut. = leerbereider, looier.
looiersbok.
tes bertunt, m.
itc'bereittbanb, m. = leeren band.
= ieerkleur.
Ve'berfarbe,
2e'bergurt, tn. = leeren gordel.
= leerhal.
e'bertjalle,
= leerhandel.
2e'berlfrattbel,
= leeren handschoen.
te'berliattbfel)nO,
le'berbart = zoo hard als leer, perkamentachtig.
= leeren broek.
e'bertiofe,
I. lebern = lederen, leeren; droog, saai, taai,
uitgedroogd, perkamentachtig.
met leer bekleeden.
le'bern, ftto. (f).)
ee'Deriltuarett, q31.; :Wert, f.; :3eUg, f. =
le(d)eril waren; -werk; -goed.
le'big = vrij, onbezet (nl. niet meer bezet);
ongehuwd, vrij; (mit (den. ob. mit bon) vrij;
[ledig, leeg; bloot, enkel, alleen, slechts]; ber
itebige Stanb = de ongehuwde staat.
= enkel en alleen.
=_- lij.
tee
leer ledig, leeg; onbezet, vacant; blank,
onbeschreven; leeg, loos, iidel; ein teere
tt.atO = een leege zaal (fm ZI)eater); I. al0,
een = niets krijgen, met leege handen heengaan; teere SttO breften = onzin praten,
monnikewerk doen; teere (offnungen = ijdele
verwachtingen; teeter Zroft = schrale troost;
teere eorte = woorden zonder zin; teeter
ecbaa = klinkklank; teere Oeftivilt = beuzelpraat.
—n = leegte; ijdelheid, onbeduiitee're,
dendheid.
lee'ren, fMv. (1-).) = ledigen, leegen, ruimen,
uitruimen; ben Zrieffaften = de brievebus
lichten.
— = leegheid.
teer'tieit,
Veersfrijetbe, iv. = looze schijf (aan machines).
ledigstaand, onbezet.
leer'ftebettb
—, —en = lediging; lichting (v.
Vee'rung,
brievebus).
2ee' II feget, 1- ; =Rite, tv. = lij 11 zeil ; -zijde.
= aan lij.
—tt = lip (bon Zierett).
2erae, 113.
legal' = legaal, wettelijk.
2egalifatton', Iv. —, —en = legalizatie, wettigverklaring, rechtsbekrachtiging.
legalizeeren.
legalifte'rett, fttv. (13.)
egalifte'ruttg, tv. —, —en = legalizeering.
tegalitiit' , iv. — = legaliteit, wettelijkheid.
I. Vegat', m. —en, —en = legaat, gezant.
II. eegat', f. —(e$, —e = legaat, erfmaking.
£egatar', tn. —(e) , —e = legataris, erfgenaam.
tegation', tv. —, —en = legatie, gezantschap.
tegationd'ilrat, m.; : fetretiir, ut. = legatie-,
gezantschaps raad; -secretaris.
2e'gebobrer, m. = legboor.
= leghen, leggende hen.
Ve'gefienne,
ees gel, zie 2iiget.
= leggen; £artoffetn, erElfen
le'gett, ittv.
I. = aardappels leggen, poten, erwten zaaien;
VAN GELDEREN DUitSCh Woordenboek. I.

te4(e)narenc.

einem St tingen, Stride,
c:cIfen
= iem.
lagen leggen, (val)strikken spannen; Oetb auf
Sinfen = geld op rente zetten; einem etiv.
antetser5 ob. einem env. nOe = iem. iets
op 't hart drukken; pert, %etnicbt auf ettb.
I. = waarde, gewicht aan iets hechten; einent
etiv. ttar
iem. iets duidelijk maken; ben
Oranb = den brand aansteken; WI) 1. =-zich leggen, gaan liggen; ber einb, fein Born
tegt fit = de wind gaat liggen, bedaart, zijn
toorn bedaart; bie Rate teat fit = de koude
vermindert; ffdj ftlafen I. = gaan slapen,
naar bed gaan; fit auf etv. = zich op iets
toeleggen; fit auf Zitten, 2iigen 2C. = zijn
toevlucht nemen tot bidden, liegen enz.; fit
it0 Mittel I. = tusschenbeide komen; zie ook
Orefte, t■ anb, ,t)anbtrerf, Carte.
eegett'be,
—n = legende.
legen'benbaft = legendarisch.
e'geiett, tv. = legtijd.
iteglii4re, Iv. = bergden.
fcbtb. (b.) = legateeren, vermaken;
legeeren, vermengen, allieeren.
eeglerung, tv. —, —en = legeering, metaalmengsel, alliage.
tegion', iv. —, —en = legioen; legio.
2egioniit, tn. —(e)e, —e legionair (soldaat
van een legioen, ridder van 't legioen van eer).
2egligatille, iv. —, —n = legislative, wetgevende vergadering.
tegi&atur', tv. —, —en = legislatuur, wetgeving, wetgevende macht.
iegt.tiat' = legitiem, wettig, erkend, echt.
Legitimation',
—, —en = legitimatie,
wettigheids-, echtheidsverklaring.
tegitintationnarte, iv. = legitimatiekaart,
-bewijs.
fegitintie'rett, ftiv.
= legitimeeren (de
echtheid bewijzen van).
eegitintiff, in. —en, —en = legitimist (aanhanger van de leer der onafzetbaarheid van
een regeerend huis; in Frankrijk : aanhanger
van de Bourbons).
tv. —, — en = legitimiteit, wettigheid, echtheid.
eegnan', m. —(e0, —e = leguaan, kamhagedis.
2eguntittolen, 431. = legumineuzen, peulgewassen.
2e'gung, to. — = legging, 't leggen.
2eb'be, tu.
—11 = onbebouwd land, heide.
— = leen; a0 2. befit.en ob.
iteljett, 1.
1It 2. tragen = in leen hebben.
letr(e)nbar = leenroerig, leenplichtig, feodaal.
— = leenroerigheid.
Vetr(e)ntiarteit,
20'(e)1111 batter, m. ; =brief, m. ; :Wen% tn. =leen 11 boor; -brief; -dienst.
eelf(e)tillfrau,
; =gut, 1.; :raft, f. = leentivrouw, -goed; -recht.
= leeneed.
Velr(e)tOelb,
fetV(e)nOiifit g = leengerechtigd.
eij'(e)tt#folge, to. = leenopvolging, opvolging
in 't leen; leendienst, -hulde.
leir(e)nOrei = leenvrij, allodiaal.
Velr(e)nOreifiett,
= leenplichtsvrijheid,
allodialiteit.
tebs (e)tOgefiille, 4311. = inkomsten van de
leenen.
Vet)'(e)nClf)err, m.; m.; W.=
leenilheer; -man (ook: burgemeester in Holstein); -plicht.
Cir(e)ndlireitt, f.; :triiger, m.; :treue, tn. =
leen 11 recht ; -bezitter ; -manstrouw.
26
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teibbaftin.

leerling, -jongen,
f.; Vetoll-ttg, m. —(e0, —e
Vetr(e) .10liberfaffitng, tn.;
= leenlIstelsel; -verband; -wezen. jongste bediende.
:toefeit,
tetWilmiibtten, 1.; :meinuttg, to.; :twitter,
= leem, potaarde, klei.
m.
III.; :mittet, ; :Watt, m. leerilmeisje
Vetittrarbeit, to. = pise-werk.
(-linge); -stelling (dogma); rneester; -middel;
tetm'artig = leem-, kleiachtig.
Iv. = %plan.
tetiutlbobeit, tn.; :gritbe, tn.;
proefles.
leem- (of klei) bodem ; -groeve ; -hut (leemen 2ebri tirobe, h).
11

m. - leerstuk.
leerrijk, -zaam.
leemachtig, kleiachtig, tebr'reicti
Vetirjacti, m. = schoollokaal, klaf3se, leerzaal,
gehoorzaal.
etmliibet, ut. = kalkbak.
m. = leerstelling, stelling, theorema.
itebri f
= leemen muur.
Vebinluctxtb,
etir s frijrift, tv. = didactisch geschrift.
— (e)&, — e 2e., zie 3 e lj e n 2C.
et;n,
tebrifinuct),
m. = leerspreuk.
tv.
=
bank
met
leuning.
etot i battt,
itehlte, to. —, —n = leuning, rugleuning; zachte VebrItaittb, m. = onderwijzersstand.
leer11Itt• ; : ftO ttfr 111. ; :ftuot, m.
belling.
leunen, met den rug stij1; -stof; -stoel.
tetrnen, fd)to. (b.)
tegen lets aan zitten; I. an ber Sanb, rub I. 200-W10e, tv. = lesuur, les.
2etWtott, m. = leer-, preektoon.
an, auf, fiber einen Oegettftanb; [leenen].
itettebertiiittni4, T. = leerlingsbetrekking.
itetyniVeiti 2c., zie 2ebenelb
efirliertrag, m. = leercontract.
Vetmleffet, eint i ftit4t, m. = leuningstoel.
Clar'ivCif e, m. = leerwijze.
leen-,
bastaardwoord.
rt,
T.
=
itetmluip
betrekking van onderwijzer, tetirly ibrig = strijdig met de leer, onrechtvetwanit,
zinnig.
professor, leeraar; onderwijzers-, leeraarsto. = leertijd.
betrekking, professoraat.
= schoollokaal, klasseeetjell attftatt, to.; :art, tv. = onderwijs11- itetir s ai muter,
lokaal.
inrichting; -methode.
— = rots, leirots.
Vet,
teto'bar = onderwijsbaar, te onderwijzen.
m. —er = lijf, lichaam; buik;
Vebr i tienriff, m. leerbegrip, stelsel, leerstuk ;
er bat nicb6 auf bent Eeibe = hij heeft niets
kort begrip.
furor 2.
nt. = bewijs van leerlingschap; aan 't lijf; einem 6u 2eibe rilden ob. gebn =
iem. te lijf gaan; einem au 2eibe tvollen =
zendbrief.
op iem. gemunt hebben, zich op iem. weriteire ' llti tt rO, T. ; :burfr4e, m.; :blotter, m. = 'tpen;
bei 2. nob &ben = op verbeurte van
leer[iboek, -jongen; -dichter.
tetrre, tv. —n = leer, les, leering, voor- 't leven; bautit bleib mir born .2eibe houd
dat
maar
voor je ! bei &tin (beter: beileibe)
schrift, raad, waarschuwing; leer, leertijd;
nicbt = om den dood met, vooral niet, vgl.
leer, leerstelsel; bie 2ebren bet Kriftoteie
de leerstellingen van A.; in ber 2. fein, in bie 2e ben II; ee gebt mit an ben 2. = mijn leven
is er mee gemoeid; tvobt ob. gut bei 2eibe
2. geben ob. tun = in de leer zijn, doers.
dik, vleezig zijn.
Tein
etWelfer, m. = ijver voor 't onderwijs.
leirren, fcbtv. (b.) = leeren, onderwijzen, onder- Seib' Il ar3t, m.; :binbe, tv. = lijfilarts; -band
(gordel).
richten; einen ettv. I. = iem. lets leeren; mit
lit (ob. icb bin) To ettv. nicbt getebrt tvorben = Veitetliirqe, tn. = gijzelaar.
lijfje, keurs.
—
Vettkijen,
mij is zoo lets niet geleerd.
m. = lijfchirurg.
— = onderwijzer, leeraar,
itetrrer, m.
en.
=
page,
huisknecht.
Veitebleiter,
professor.
tettfeigen - lijfeigen.
eirreregamett, 1. = onderwijzersexamen.
tt eWeigenfitaft, iv. = lijfeigenschap.
eyrertit, tv. —, —nen = onderwijzeres.
etyrertotteglitm, = onderwijzerskorps, per- teis ben, fcbto.: tvie er feibt unb tebt = zooals
hij relit en zeilt, trek voor trek.
soneel, college van professoren.
lichaamsgesteldVeltie&lefrOaffettbeit,
onderwijzerskorps.
Vetrrerfr4aft, tv. —
heid, constitutie.
f.
=
normaal-,
kweekschool.
iteirrerfemlitar,
.4tette, in. = onderwijzersil- Vei'bes befetilverbe, to.; :bettieguttg, to.;
itetrrer Ilftattb,
:biirbe, lichaamsllgebrek (-zwakte, hardstand; -betrekking.
lijvigheid); -beweging; -vrucht (lijfsvrucht).
= onderwijs; leervak.
leermethode, -vorm; didac- eetbe4bitte, tv. = dikte.
etTr'fornt, tv.
ei'be4erbe, m. = natuurlijke erfgenaam.
tische vorm.
Veil,e4ligebrectien, 1.; :geftatt, iv.; glrafg,
2efir'fretbeit, tv. = vrijheid van onderwijs.
tn.
= lichaamsligebrek; -gestalte; -grootte.
tv. = gave, talent van onderVei'bet‘fraft, iv. = lichaamskracht, att4 2eis
wijzen.
be&friiftett - uit alle macht.
T.; :gebtd)t, f.
et)r'll gang, tn. ;
= lichaamskracht.
et'tieMtiirfe,
leer 11 gang ; -stelsel; -dicht.
onderwerp of voorwerp ii.etbattrate, iv. = lichamelijke straf.
ebr'negenftanb,
tv. = lichaamsoefening.
van onderwijs.
itet'be4ttmfang, m. = omvang van 't lichaam.
itebr'getb, 1. = leergeld.
gewelfraam.
Velb'farbe, iv. = lijfkleur, lievelingskleur.
eijr'fleriift,
m., labr, I.; :home, m.; :iontraft, Veib'garbe, tv. - lijfwacht, lijfgarde.
m. = leerilmeester (patroon); -jaar (:jabre = VeltYgarbift, m. = soldaat van de lijfgarde.
telb'gebitifte, f. = lijftocht; weduwgift, levensook: -tijd); -jongen; -contract.
Veljetartier, tn. = (onderwijzend) personeel, onderhoud, jaargeld.
2eibl g eric4t, 1.; :gurt (ob. :giirtei), m. =
korps professoren.
Vetg' II haft, m.; :fun% tv. = onderwijs ll kracht; lijfilgerecht (-spits, lievelings...); -gordel.
tettr4aft, tetteiptfttg = in levenden lijve;
-kunst.
hut).

tetratictit, letrmig
kleiig.
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fie tit bfe t .. e Zugenb = de deugd zelve;
ber 1.. e (Zeufef) = de duivel in eigen persoon.
m.; m.; tn. =
lijfiljager (eerste j., ook : jager v. d. lijfgarde);
-koetsier; -lakei.
teibi tic4 = lichamelijk, stoffelijk; werkelijk,
in levenden lijve, eigen, vleeschelijk; mein
er Timber = mijn eigen, vleeschelijke broer.
lo. = paeht voor 't leven.
2eiti'llrectintent, f. ; :rente, tn. = lijf11 regiment ;
-rente.
teity rod, m. = rok, jas.
= pijn in den buik, in
ta5le/A=3m,
't lijf.
eibleinteiben, f. = kramp in 't lijf.
eiblifeinteiber, in.; :frbuiter, nt.;
lijikleermaker; -schoenmaker; -spijs
tn.
(lievelingsspijs).
vettotfid,
lijf van een kleed; lijf- o
lievelingsstuk(je).
m.;
:Warne, tv.; :lutifc4e,
teibltrabant,
lijf Itrawant ; -wacht ; -goed (wasch good, linnen).
pijn in 't lijf.
Veiblveb, f,
= lij f chirurg ;
ittunbar3t, m.; :3urbt,
-tocht.
—(e)&, —e = lied, verhalend gedicht.
likdoorn, eksteroog.
Veicirborn, m.
—, —11 = lijk; [fur 2. gebn =
2eFifie
ter begrafenis gaan].
2e-rebenader, m. = doodeakker, kerkhof.
lei'diettartig = lijkachtig, als een lijk, lijk..
2e1'ebenbefunb, m. = uitkomst van de lijkschouwing.
teFebettbegiing-ttW, f. begrafenis, lijkstaatsie.
ei' rbenbenfetter, tn. = volger van 't lijk.
= teraarde-bestelling.
eiltenbettattung,
arbenbeftetter, m. = lijkbezorger.
lijk- of doodbidder.
efitenbitter, m.
tedienbittergefir4t, f., mtiene, W.= biddersgezicht.
fentenbict.4 = zoo bleek ale een lijk, doodsbleek.
ei'cf)entitaffe, tn. = doodelijke bleekheid.
Vefitenbuch, = doodeboek, -register.
ei'lteneffen, f. = begrafenismaaltijd, lijkmaal.
; :fett,
teiirbenlifarbe, tv.; :feier,
lij k kleur ; -plechtigheid ; -evet.
— = lijkeberoover
Vetchenfiebberer, nt.
(diet die slapenden besteelt).
vrouw die 't lijk wascht
Veli tijenfrau, tn.
en kleedt.
Verrbengebiibr, ID. = begrafeniskosten.
ei'cliettilgebittt, f.; =gefolge, T.; ,neOranne,
-stoet; -staatsie;
f.; :Rena), m. =
lucht.
Verrbettneriift, T. = praalbed, katafalk.
V,ei'd)engefattn, m. = lijkzang.
grafkelder, -gewelf.
et'cipettgeiviiibe,
lijkegif.
ei'cf)entlift, f.
2eiltenimile, tn. = lijkehuis.
ei'dienimit4, 1. = lijkhuis, sterfhuis; lijkehuis.
2elentaffe, tv. = begrafenisfonds.
ter entontiniffiir, m. = ondernemer van
begrafenissen.
VelAettlintafit,f.; :iifittung, tn.,:parabe,
lijkl!maal ; -opening (sectie); -parade (eerewacht bij een begrafenis).
:fitau, hi.;
terdjettlIVrebigt (Db. :rebe),
=lijkilrede; -schouwing ; -maal.
:f c1
2eiltenliftein, tn.; : trager, m.; =tuck =
lijkllsteen (grafsteen); -drager; -doek (of -kleed).
teiscbenilberbrennung, tr.; :ivagen, nt.;
m. = iijk Ilverbranding; -wagen; -stoet.

feibenfthafWto.

2eiciruarn, m. —(e)4, —e
lijk, lichaam.
ite/Mt Licht, niet zwaar, enbeduidend, gering, vlug, gemakkelijk, lichtvaardig, onbezonnen, roekeloos; bad ifit mir ein feicht6 --dat is voor mij een kleinigheid; bie l rbe fei
fbtn I.!
zijn assehe ruste in vrede I zie
9fcbfef, gauf.
lichtgewapend.
teichrbeinnffitet
eteirtei, ze., zie 2irbter 2c.
teitbCfertia = lichtvaardig, licht, lichtzinni;
onbezonnen.
= lichtvaardigheid enz.
Veldiffertigreit,
losbol, zwierbol,lichtzinnige.
2
4 eittpilti%
= lichtvoetig, vlug, snel; onbezonnen, lichtzinnig.
Ifeid)C4Iiiubig = lichtgeloovig.
lichtgeloovigheid.
iteictifoliiubloteit, tn.
lichtheid.
2eittt'Oett, iv.
feidit'fter* = liehthartig, luchthartig.
Licht, luchtigjes, gemakkeltjk,losjes.
Vricirtinfeit, — = lichtheid, vlugheid, gemakkelijkheid; losheid.
= luchthartig.
= lichtelijk. losweg].
m. = lichtzinnigheid, onbezonnenheld.
fekhrfinnig = lichtzinnig, onbezonnen, onbedacht.
I. Leib = leed; a tot, ift mfr t. = het doet,
is mij leed; er tut mfr I. = ik heb medelijden
met hem, ik beklaag hem; fief) etin.
rein
taffen = spijt over iets hebben; icb bin
f.
bcc 3u Pren = ik ben 't moe . . etiu. t.
Werben = iets moe word en; rid) t. an. (Dat.)
effen = zich iets tegen eten: [teibe Vetter,
teiber VBeg = akelig weer, akelige wegi.
II. Leib, 1. —(e)4=leed, smart, droefenis, verdriet; kwaad; LIfeb unb 2., ireub nub 2. =
lief en leed, vreugde en leed; reirte reube
ofjne 2. = geen lief zonder leed; einem ein
2. antun = diem ettp . aufeibe tun
iem.
kwaad doen; ein 2efbN antun = de hand
aan zich zelf slaan; 2. tragen = rouwen,
rouwdragen.
I. fei'ben, ft. (b.) (feibe ; tilt; titte; tribe!
lijden, dulden, verduren, uitstaan, toelaten;
houden van; [leed berokkenen]; Scbmer5ett,
Zurft, Vangef, Scbiffbrucb I. = pijn, dorst,
gebrek, schipbreuk lijden; ber Hagen bat
Scbaben gefitten = is beschadigd; Me Cache
fefbet fatten Vtuffcbub lijdt geen uitstel;
bie Sadie feibet eine mebrfacbe 9.tu4legung =
laat verschillende uitleggingen toe; alien I.
fiinnen ob. miigen = iem. mogen lijden, van
iem. houden: fdj fann ftjn nicbt = ik kan
hem niet uitstaan; /Dog gefitten fein bemind zijn, in de gunst staan, gezien zijn; an
einem libel. t. = aan een kwaal lijden; e4 fitt
mid) nicbt langer in meinem Bfmmer = ik kon
't niet langer in mijn kamer uithouden.
II. Verben, 1.
— = lijden; aandoening,
ziekte, kwaal.
ferbe ith = lijdend, ziekelijk; ber teibenbe
Zeit = de lijdende partij; rich berbaften =
lijdelijk, passief blijven: feibenber Siberitanb
= lijdelijk verzet; ber 2eibenbe = de lijder,
patient.
lijdensbeker, -kelk.
VerbetObetter, m.
Vei'benfcbaft,
—, —en = hartstocht, passie.
hartstochtelijk.
lerbettfitaftliM
— = hartstochtelijkVei'benfitaftlicl)fett,
heid.
feliett1rDattMo = hartstochteloos.
26'
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lijdensgang.
= lotgenoot (in 't lijden).
ei.'bett4lefcliirrite, in. = lijdensgeschiedenis;
passie.
Vei'beiOjab, f. = jaar van lijden, van tegenspoed, ongeluksjaar.
m. = lijdensdag, Goede Vrijdag.
Verben6itiody, = lijdensweek, Stine week.
[tellnuttirti - lijdelijk, passief].
fei'ber! helaas! ongelukkig! t. Ootte g = tot
mijn grooten spijt, helaas! bad gebt 1. immer
fo = dat gaat jammer genoeg altijd zoo.
naar, eliendig, noodlottig; emu lei=
ferbin
een zwakke, treurige troost.
biger Zroft
draaglijk, tamelijk goed, redelijk.
teiblirD
to.
- = draaglijkheid.
Vettairbfeit,
leiblant = lijdzaam, duldzaam, geduldig.
feiblranenb - rouwdragend.
Veibliniett, 1. = leedwezen, spijt.
ei g ettbecter, nt. = leidekker.
,Veter, -n = Tier; {draaikruk, zwengel]; a ift immer Me alte 2. = 't is altijd het
oude liedje.
liervormig.
lecrfiirittig
= draaiorgel.
VeVerfaften,
VeVerfaftenutann, in. = orgelman.
lei erntamt, en. = liereman.
Iel'ent, fcbin (tj.) = op de tier spelen; zaniken,
zeuren, treuzelen; beffer geteiert, at4 gefeiert
beter iets gedaan dan niets; er teiert mfr
bie Cbren bat= hij maalt me den heelen tijd
aan de ooren.
eitratut, 1. = bank van leening, lommerd;
auf (nacb bent) 2. tragen = naar den lommerd brengen.
eilirbanf, in. = 2eibbatt.
V.eib i bibtitoOef, in. = leesbibliotheek.
fallen, ft. (b.) (icb retie; tieb; tiebe; teibe! Re,
(einen ettn. ob. etin. ban einetn)
Ifetjen)
leenen, borgen; (0iicber ca0 ether 2eibbibtio,
= het oor leenen,
tber) huren; bad ebr
schenken.
leener, huurder.
nt.
eifrOctiO, f. = lommerd, bank van leening;
ink. tragen = iets naar den lommerd
brengen, vgl. 2eib ant t en 2eibbanf.
= voorschotbank, -kas, kredieteitytaffe,
bank.
bij
wijze van leening.
leitriutife =
koopdronk (ter bezegeling van
Vellauf, m.
een koop).

2ei'belOgann, m.

[Veilark

–e(n), Vertaften,

T.– – =
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in. -n = lijn, reep; einen an ber
2. baben = iem. aan 't lijntje hebben; 2.
3ieben = gehoorzamen; an ether 2. bieben =
den lijn(tje) trekkers.
= linnen, waschgoed.
1. t?ti'nen,
linnen.
II. tet'nen
2ei'nettlibantl, f.; :gam, f., :inbuftrie, in.=
linnen II band ; -garen ; -industrie.
:3ettg, f. = linnenliwaren ;
ei ' nenli Waren,
-goed.
f.; zfraut, f. = vlasliveld; -kruid
(vlasleeuwebek).
f. = lijnolie.
jaagpad.
2ein'Otab, tn.
= uitgezaaid lijnzaad, lijnzaad2ein'faat,
veld.
= lijnzaad.
eiti s fauteit,
= jaagpad.
Vein'ftrafK,
itein'turi), 1. = doek, linnengoed, (ook:)laken
(van bed).
eittlitattb, in. = linnen, linnengoed, lijnwaad.
Vein i tuanbOanbet, m. = linnenhandel, magazijn van linnengoederen.
V.ein'tveber, nt. = linnenwever.
eite3in, T. = Leipzig.
I. ,42elL nt. - u. -(e% ..fe(n) = leis (geestelijk lied).
II. leis, teife= (eine Stimine, bad ataufcben)
zacht, zachtjes; (bom Scbtaf, %diet) licht;
(bent Plerudj, (llebiir) fijn; (Kbnung, SOtt)
zwak; ettn. berlibren = jets in 't voorbijgaan
aanroeren.
i?,eijetreter, m. = gluiper, stille in den lande.
Velfetretere, = gluiperige manier
van doen.
- = lijstje, lijst; leestje.
VeiftAett, 1.
= lijst; zelfkant, rand;
-,
Vei'fte,
slotvignet, -versiering; lies.
I. (.,-isf-tet-t, nt. -4, - = leest; fiber ben 2.
fcbtagen = op de leest zetten; alte
alfel fiber einen
2. fcbragen = alles op dezelfde leest schoeien,
over den kam scheren; fie finb fiber einen 2.
gercbtagen = ze zijn met 'tzelfde sop overgoten; Sdiufter, btelb bei beinent 2. = schoenmaker, hlijf bij je leest.
felften, fcbtn. (b.) = volbrengen, tot stand
brengen, verrichten, doen, presteeren ; er bat
alter miigticbe geleirtet
alles gedaan, wat
mogelijk was; er teiftet bid in ber
im
Zrinfett hij is een goed muzikus; een sterk
drinker; (einen Zienft, eine (liefiiffigfeit) bewijzen; (Siberftattb) bieden; (Oeirtanb) verleenen; ((lefettfcbaft) houden; Nirgfcbaft =
waarborg stellen, borg blijven; (Gienugtuung)
verschaffen; (einen tib) afleggen; eine Bablung
betalen, betaling doen; (einer ea*)Zor,
fcbub
= steunen, begunstigen; auf etin.
= van iets afstand doen, afzien;
ere,icbt
ficb etin.
= 't er van nemen; ficb ein .531ct
Q2ein = een glas wijn nemen; zie
hilfreicb.
tette,

beddelaken].
lijm, vogellijm; atO bem
m, -(e)
loslaten, losgaan, uit elkaar, uit
2. gebn
de voegen gaan; er ift gaits auf bem £1. = hij
is heelemaal overstuur; auf ben 2. gebn
er in loopen, in de val loopen; auf ben 2.
geb' icb nicbt = daar kom ik niet in.
ferittett, fcbin. (tj.) = lijmen; einen 1. = iem.
lijmen, vangen, er in laten loopen.
- = lijmer.
m.
VerftenljOinbe, tn.; :bruck m.; :brute,
:nefcfpuutft, tn. = liesilband; -breuk; -klier;
Veintlarbe, tn. = lijmwaterverf, gomverf.
-gezwel.
=
lijmachtig.
lei'mtdit,
2erftettfciptelber, m. = leestemaker.
einefraut, f. = silene.
-, -en = 't tot stand gebrachte,
m.; :rute, :ober, tn. = iterftung,
lijmkilwast, -cede; -zieder (ook: zeurkous, 't volbrengen; aflegging (eine
ibex); werk,
treuzelaar, saaie).
wat iemand doet, prestatie; bie 2eiftungen
wat deze maatschappij
Vcintlftattne, in.; 4-lend, ; m.; biefer Oefettfcbaft
doet, tot stand brengt, presteert.
c tuctifer, T. = lijmlIstang, -pan; -pot; -water.
r ein, tn. -(e) = vlasplant, vlas; [linnen].
lei'fitungeiibig = in staat veel te doen, veel
tn.; :boben, voort te brengen, veel to presteeren, degelijkt
2e1it'llacter, ; :ban, nt.;
productief.
tn. = vlasjjakker; -bouw; -bloesem; -grond.
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Veiltung4fii41gfett, iv. = degelijkheid, capaciteit, werking; voortbrengings-, productievermogen, werkkracht.
= plaats van levering.
Vet'itungt4ort,
eett'artifet, m.= hoofdartikel, leading-article,
—n = berghelling.]
[2eile,
tato-4 fcbiv. (b.) = leiden, voeren, brengen.
tertenb = leidend; bie teitenben greife = de
toonaangevende kringen.
I. eater, m. —4, — = leider, directeur (ether
airma, eine& ercbefte*; geleider, conductor.
—n = ladder, leer, wagenII. tei'ter, tv.
ladder, schaal, graadverdeeling.
Velter1Itmuni, m.; :fOroffe, in.; 4vagen,
ladder II boom ; -sport ; -wagen.
Veit'faben, m. = leiddraad; geleiddraad.
Veilgeb, m. –en, –en; Veit'geber, m. =
kastelein, waard.
Velf4atnntet, m. = belhamel.
speurhond.
Veit'lmnb, tn.
os aan 't hoofd van den troep.
teit'oelife,
Veirrienten, m. = leiriem; koppelband.
= leizeel, leireep.
Veiffeit,
teititern, m. = leidster; gads.
eirtler, 1. = dier aan 't hoofd van den troep.
Veilung, —, —en = leiding, bestuur,
directie; geleiding.
eattintObra0t, in. = geleidingsdraad.
leiluntOfiityin = geleidend.
itei'tung0iitOgfett, iv. = geleidend vermogen;
geleidbaarheid.
= leidingbuis.
VeistunOriAre,
Vatungdberiniigett, f. = geleidend vermogen.
eeftitnt', —, —en = voorlezing; les, taak;
lesuur ; vermaning, doorhaling; eine 2. °ellen =
een les (onderwijs) geven.
VertioiWtg aii, m., :tabelte, in. = lesserooster.
Valor, nt. —4, ..to'ren = lector.
—n = lectuur.
tertiere,
—(e)4, —e
een soort veld.Ventliiing,
muis, lemming.
lemuren (nachtgeesten,spok en).
e uri'be it , $1. = lemuriden, halfapen.
Lena, Leentje.
Ve'tia, £e'ne, Ven'ffien
—n = lende; kruis, beep.
ten'be, to.
ett' beittiratett, m. = gebraden lendestuk,
filet.
Veit'betigegenb, iv. = lendestreek.
len'bentatpu = lendelam.
Ven'benlIniOret, m.; :frOmer3, m.;
f.=
lende II spier; -pijn ; -stuk.
ene, iv. = Lena.
Ventilation, m. = bestuurbare ballon.
lentliar = bestuurbaar; gewillig, meegaand.
tenlen, icOin. (t.) = sturen, mennen, leiden,
besturen; [den weg of de richting inslaan];
bie %ufmerffainfeit auf ficb 1. = tot zich trekken; ba4 Oeflniicf) auf etiv. attbre4 t. = op
iets anders brengen; aum lluten t. = ten
goede keeren; bet Ttenfcb benft, Gott feet =
de mensch wikt, God beschikt.
Vettler, nt. —4, — = bestuurder, leider.
tent' = = gedwee, gemakkelijk te leiden,
meegaand, volgzaam, handelbaar, plooibaar.
een'tung,tn. —, — en = leiding, bestuur, directie.
= Leonora.
tetto're,
lento = lento, langzaam.
--e = lente.
Vend, in.
Zen 'mount, m. = lentemaand.
Ve'imbarb, m. = Leonard, Leendert.
= leoninisch, naar leeuwemanier;
tenninifeber l3ertrag = leoninisch verdrag
(waarbij een 't leeuweaandeel krijgt); teoni,

t
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nifcbe Zer1e = leoninische verzen (hexameter
en pentameter, waarin midden en slot rijmen).
teo'nlic0 = leonisch, onecht, valsch (van passementwerk, ouk van goud, zilver enz.).
Leonora.
Veono're, iv.
Veo0arb', m. —en u. —(e) , —e(n)=- luipaard.
VePiboptereii, 431. = lepidoptera, stofvleugeligen, vlinders.
VePra, teProje, tePro'f0, iv. – = lepra,
melaatschheid.
leeuwerik; eine 2.
Verlte, iv. —, —n
fcbiden = neervallen.
Ver'clienIlfatig, In.; :gam, f.; wiattg, m. =
leeuwerikelvangst; -net; -(ge)zang.
Ver'cOeniportt, nt. = helmbloem.
Ver'cliettitreirtylt, f. = 't vangen van leeuweriken met 't strijknet.
erAettftri r0 , m. = leeuwerikeweg, -trek;
auf ben 2. gebn = met 't strijknet op de
leeuwerikejacht gaan.
ternalicb = Lernaasch; terra:HI* Sobtange =
slang van Lerna, Hydra.
tern'begierbe, iv. = leerbegeerte, -lust.
tertiliegierig = leergierig, leergraag.
leerijver, -lust.
Vern'elfer, in.
leerlustig, leergraag.
lern'elfrig
ter'nen, fcbtv. (b.) = leeren; studeeren; in de
leer zijn; [ook: einem etiv. I.]; ein geternter
Scbneiber = een kleermaker van zijn vak.
er'nettber, m. = studeerende, leerling.
terit'fleifi, tn. = leerijver.
eent'nenenitanb, in. = voorwerp van studie.
leerOmiddel; -tijd.
Vern' II naiad, f.; :sett,
Ve0,'cirt, iv. —, —en = leeswijze; lezing.
1Wfiar = leesbaar, te lezen, te begrijpen.
= Lesbier.
m.
= Lesbisch.
= oogst, wijnoogst.
Veje, iv. —,
Ve'febuc4, f. = leesboek.
Veiebar44, m. (sterker dan) =freunb, m. =
liefhebber van lezen.
Veiegefettiftaft, tn. = leesgezelschap.
f. = sprokkel(hout).
%. e'
Veiellatititett, f.; =treinyben, f.; :tuft, iv. =leeslikabinet, -kransje; -lust.
tefen, ft. (,.) (ho tieft, er tieft; ITO; Wife; tieC
geiefen) lezen, inzamelen, kiezen; einem ben
ZeNt, bie Liebiten = iem. de les lezen; eine
Storreftur = een drukproef nazien ; ein Rofieg
t.
een college (cursus) geven; berate lvirb
nicbt getefen er is vandaag geen college;
fiber , j oiner I. = een college over H. geven;
(rbfen, aebern, Satat) uitzoeken; (ROO
plukken.
te'fenOtiert = lezenswaardig.
= lezenaar, leeslessenaar.
Vefetnitt,
Vefer, m. — = lezer, zoeker, inzamelaar.
leiertich = leesbaar, ontcijferbaar, duidelijk.
Vefeirt)itte, in. = lagere school.
a-b-kind, beginneling.
nt.
VefeIftoff,
:itiicf, 1.; Jtunbe,
:Minim
leesOstof (lektuur); -stuk; -les; -oefening.
Vefelatiterrirlit, nt.;
=Aeliten, f. =
lees!' onderwijs; -woede ; -teeken.
2efe3eit, Iv. leestijd; tijd voor den wijnoogst.
VefelIAtininer, f.; :3irfet, = leesilkamer
(-zaal); -gezelschap.
—, —en = lezing.
Veiling,
letaal, doodelijk.
letar
ettjargie', iv. —, —n = lethargie, slaapzucht; geestelijke verslapping, verdooving.
tettAr'gifit = lethargisch.
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ticOt.

te'tIe, iv. — = Lethe, vergetelheid, stroom 2ettliften, 431. = luitjes.
der vergetelheid.
— = klei, potaarde.
—n = letter (in de zetterij).
II. Vertex, lit. -4, — = galerij (in de kerk).
= kleiachtig,
tertifii) = Lettisch.
iteterter, zie letter II.
[tell verkeerd, slap; er 4at ben Spaj3 L bet=
ftanben = kwalijk opgenomen; er ift itid)t I.
in bet aeber = hij is Diet min met de pen;
ba feib i4r baron daar kom je leelijk weg.]
afscheid, afscheidsdronk].
[Atet'3e, m. —
'team, Td) it). (4.) = [een einde aan lets maken,
afscheid nemen, afscheid vieren] ; (zich) lavers,
verkwikken, verheugen.
tetrtiitifig = (fc4inei6.) krankzinnig, gek.
teat = laatst, onlangs, laatstelijk; laatst,
vorig; in ben tetten Stigen tiegen = op sterven
liggen; er Weift auf bent tetiten2o*:= 't loopt
met hem op een eind; bet 2eVe = de laatste
(in de klasse bijv.); ben 2qten beiten bie
anbe = de laatsten krijgen de restjes; zie
exit I.
iteipt, iv.: au guter 2. = ten langen leste,
eindelijk en ten laatste, op slot van rekening;
[auf bie 2. = ten laatste, eindelijk].
elit i bietenber, m. laatst- of meestbiedende.
V.eiftert abfrOiagen = aftikken (bij 't krijgertje
spelen e. d.).
= your de laatste maal,
telftematat: aunt
your den laatsten keer.
te4'tet0 = laatst, onlangs; ten laatste, voor
de laatste maal.
feirterer = laatstgenoemde, de laatste (van
twee) ; let ter e4 = 't of de laatste.
letWOitt, MOW) laatst, laatstelijk, onlangs.
tetitlet4rig = van 't laatste jaar.
= laatst- of langstievende.
Vetiviebenber,
testementair.
Veit, in. — en, —en w (poet.) leeuw.
VeufWte, tn. —n = licht, fakkel, lantaren.
I. tett4Iten, jcpiv. (4.) = lichten, schijnen,
schitteren; fete 2tc4t I. raffen = zijn licht laten
dat
schijnen; ba4 leuctitet in bie 9lugen
sprmgt in 't oog; einem t. = iem. bijlichten;
etnem nail) ,t.aufe
= iem. wegsturen.
glans, schittering, 't
etzetricett, f.
lichten (van de zee bijv.).
luchter, lichtkroon,
—
V.,euctiter, in.
kandelaar.
iteurtYteratrut, in. = arm van een kroon.
= opening of busje van
iteuciftereirtfath
een kandelaar.
Veudytertneci)t, = profijtertje, zuinigje
(veer in de pijp van den kandelaar, opzettertje van een kandelaar).
Vettnytertifri), m. standaardlamp, gueridon.
Vontitleuer, j. = seinvuur, kustvuur, baak.
Vencot i fettergetb, f. = bakengeld.
Vettri)Vliga, f.; tn.; =fuget, iv. =
ncht II gas ; -kever (gew.: glimworrn) ; -kogel
(-bol).
f.; :turns, in. = vuurjjschip;
-toren.
loochenen, ontkennen.
teug'itett, fdttn. (1.)
= loochenaar.
Veuffner, in.
—en = loochening, ontVettcfnung, tn.
kenning.
—(e)4 = roep, naam, reputatie;
Vetilnuitb,
bringen = in opspraak brengen.
in bijfeit
getuigschrift van
Vett_InuttbAeugniC f.
goed gedrag.

£et'ten, m.
I. Vetter,

431. = lieden, menschen, yolk, bedienden, mannen, manschappen, voiwassenen;
unter bie 3. fommen = under de menschen
komen, men s chen zien, omgang hebben, (bon
Oeriir4ien) bekend worden; unter bie 2. brin,
gen -,-.-- uitstrooien, bekend maken.
Ven'tejciyinber, m. = snij(d)er, vilder, afzetter.
teulefriOnberei, tn. = vilderij, afzetterij.
eut`geb, zie 2eitgeb.
= tweede luitenant.
itent'nattt, nt. — —e u.
[Veut'priefter, m. = dominee, pastoor.]
vriendelijk,
minzaam.
tentjefig
Veut i fetigieit, tn.= vriendelijk-, minzaamheid.
V,eban'te bie = Levant.
— = Levantijn.
Vebanti'ner, in.
teban'tifC tebantinifrii = Levant(ijn)sch.
m.
—4
=
leviathan.
itebin't4alt,
m. —en, —en = Leviet; einem bie
Liebiten teen = iem. de les lezen.
fon'tIfit r Levietisch.
violier.
—n
itelufole, 2ebtole,
= violierplant.
2ebfolenftocf,
lexikalisch, van 't woordeboek;
IeNifatifc4er ae bter = verkeerde uitdru kking.
exitogretpir, m. —en, —en = lexikograaf,
woordeboekschrijver.
— = lexikografie.
Vexitograptiie,
legitogra'04ifel) = lexikografisch.
lexikoloog (woorexitototf, in. —en, —en
dekenner).
,V.egitaogle i , iv. — = lexikologie (leer v. h.
woordeboekschrij ven).
tegifoto'cliftf) = lexikologisch.
.. fa = lexikon, woordeboek.
f.
etyDen, f. = Leiden.
eirbetter alai* = Leidsche flesch.
f. —d =Phombre, ombre (kaartspel).
—, —4 = liaison.
itiaifott' (spr.: lik5),
Mii'nen, 431. = lianen.
-= lias (onderste
leijas),
(spr.:
in.
u.
iti s tO
laag v. d. Juraformatie).
Vitiation', iv. —, —en = libatie, drank-,
plengoffer.
f. —(64, —e = libel, schotschrift,
smaadschrift.
= Libanon.
tillatton, in.
= ceder van den Libanon.
Viliaitimt5eber,
—, —n = libelle, waterbalans;
Viberie,
(spin)juffertje of glazemaker (een insekt).
liberal' = liberaal, vrijzinnig.
therctiWntit4, m. — = liberalisme.
— en = liberaliteit, mildheid.
Vitteratitiit',
f. = Liberia.
m. —4, —4 = libertijn,
iq bertist' (spr.:
vrijgeest; losbol.
itibertriter, rn. —4, — libertijn, vrijgelatene.
itt'bertt) (spr.: libberti), f. — = liberty.
Viincet i to, f. —d, —4 U. ..bretti = libretto,
operatext.
Vi i btiett, f. = Libye.
2Viitlfdje Z3iifte = Lybische woestijn.
Vicelttiar, zie 2i5entiat.
zie 2iaena.
licht,
I. Virlit, f. —(e)4, —er u. (amen) —e
glans, hemellicht, kaars; (iveibm.) oog; einem,
iem., zIch zelf in
fic4 feibft fin 2ict)te fte4n
't licht staan, benadeelen; ba4 ber Sett
erbticfen = het levenslicht zien; eine Sa*
in4 re .4 te, in ein fcbiefe4 2. ftaten = een zaak in
't ware, in een ongunstig of valsch licht plaatsen;
bei2ic4te befe4en ob. betracOtet = alles wel bezien,
op de keper beschuuwd; man mu1fein2.nic4t
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unter ben Scbeffef fterten= men moet zijn licht
niet onder de korenmaat zetten; efnem ein
.2. auf ftecfen = iem. opheldering geven, iets
duidelijk maken; ein .2. auf bunffem taw =
een licht in de duisternis; bie fetten 2icbter
auffeten = de laatste hand leggen aan; att
2. bringen, fommett = (bon Q3erborgenem) aan
't licht brengen, komen, (bon Scbriftett) in
't licht geven, verschijnen; 2i cb t er ($1.) =
(ook:) paardebloem; zie fit b r e it.
II. Hitt = licht, hel, helder, open, doorzichtig;
licbte Steffe fm Salbe = open plek in 't bosch;
ticbte 9Ittgenbricfe baben = heldere oogenblikken hebben; bc0 aen fter ift Ins 2icbten 1 112 91eter
breit = binnenwerks, van binnen gemeten;
zie beff.
2irbrarbeit, tn. = werk bij kaarslicht, nachtarbeid.
ticOt'bitb, f. = hchtbeeld, fotografie.
tistrblict, m. = flits, lichtschijn; straal,
schijn (van hoop e. d.).
lichtliretteith = lichtbrekend.
ticOti brectiattg, tn. = lichtbreking.
Viitt'bruber, tn. = illuminaat, verlichte.
Virliebiititet, m. = lichtbundel.
Victjt'r4eit, f. —&, — = lichtje, kaarsje.
itirte, hi. —, —n = koekoeksbloem.
Wc4Veinbruct, m. = lichtindruk.
licirten, fcfjlu. (b.) = lichten, helder of licht
worden; licht of helder maken, verlichten ; ben
'alb, bie OieOen t. = het bosch, de gelederen
dunnen; flit I. = helder worden, dunner
worden; (ben 2tnfer, ein Scbiff) lichten.
2-ich itennurfi, 1. — maat binnenwerks, vgl.
tint II.
Vicirter, m. -.4, — =lichter, zie ook 2i cb t I.
licifterto0 u. fiditerloif : t. Brennen = in
lichte laaie staan.
tidfterfoOtt, m. = lichterloon.
2itigerfcbeittung, iv. = lichtverschijnsel,
-verschijning.
-ict-ftertdyiff, 1. = lichterschip.
tirbrfornt, W. = kaarsvorm.
Vicbefreuitb, m. = vriend van verlichting.
irl)fgeftalt, tn. = lichtgestalte, hemelsche
verschijning; schijngestalte (v. d. maan).
ttirlit'a1att3, tn. = lichtglans.
ViMtliiinbter, m. = kaarsehandelaar.
-iitt'ipif, nt. = lichtkoker.
21c4filiut, m. = domper.
tidgiunnfer, hi. = waakster (bij een lijk).
Viffit'inectjt, zie 2eucbterfnecbt.
ictjt'ireW, m. = lichtkring, -cirkel.
Virttlehre, W. = leer van 't licht.
tiltr II loft, f.; :meer, 1.; :met (ob. :nteffe), lv. =
lichtligat; -zee; L.-mis (2 Febr.).
itidOsttetie, tn. = koekoeksbloem.
VirtglInteffer, tn.; r-Ounft, m. = lichtll meter;
-punt.
21010'110'W, tn., :fitere, tn. = snuiter.
2id-Wfri)ac0t, m. = lichtkoker.
Iiittifctieu = lichtschuw, 't licht 3chuwend.
tirOfilfd;itunter, itt.; ::fri)trut, m.=lichtlischijn
(of -glans); -scherm.
VicHtlefittuppe, to. = kool (aan een kaars).
2iclitlifeite, to.; :ftoff, m.; =ftrabl, m. =
licht II zij de ; -stof ; -straal.
iticiOltront, tn. = lichtstroom.
2idiffitimpf, m. = stompje kaars.
Vicirtung, tn. —, —en = 't lichten (v. h.
anker); lichte, gedunde, open plek (in 't bosch).
lichlboit — vol licht, lichtend, helder.
tirtgineify, zie 2icbttnet.

VicbcOritter.

Vittritiolle, W. = lichtwolk, lichtende wolk.
Vicljt'Alefler, m. = kaarsemaker.
Vicitane :C., zie 2iaitant le.
Vitt), f. —(eA —er = [lid, deksel], ooglid.
fief, = lief, beminnenswaardig, beminnelijk,
aardig, aangenaam; einen 1. getnittnen = iem.
lief krijgen; einen t. betjatten = van iem.
blijven houden; man bat mit ibm feine Liebe
Fflot = men heeft heel wat met hem to stellen;
I. kittb fein .= de lieveling zijn; ben Haien,
fangen Zag = den godganschen dag; a ift
mir I., bat .. = 't is mij lief, aangenaam,
dat...; in 2. unb 2eib =in lief en lead; mein
2. = mijn liefje.
Viebiiugetei', tv. — = lonkjesgeverij, gelonk.
Ileb'iittgettt, fcbto. (b.) = lonken; lonkjes,
knipoogjes geven.
tieffdyit, f. —b, — = liefje.
Vieffben: tin. (tuer) 2iebben (ate 91nrebe
AiDifcben filritticben Serf oven) = Mijn Waarde,
Neef.
2ie'be, W. — = liefde; vrijage, minnarij;
vriendelijkheid, dienst, genoegen; ante .2.
roft-:1 nicljt = oude liefde roost niet; erMeifett
Sic mir bie 2. = doe mij de vriendschap;
eine 2. ift ber anbern Inert = de eene dienst
is den anderen waard; vgl. au li e 0 e.
Vtiebebtener, en. = oogedienaar.
2
4 iellebietterei, tn. — = oogedienst.
Viebefel f, ti,. —, —en = minnarij, amourette.
tie'bern, fcbtu. (b.) = verliefd down.
tielleu, fcbbl. (b.) = liefnebben, houden van,
beminnen, gaar. e hebben; bie Ziebenben =
de gelieven.
tiellenftiirbig = beminnenswaardig, beminnelijk, lief.
Viellenaufirbinielt, hi. = beminnelijkheid
enz.
je'be4 II abentener, i'. ; qutaelegettlielt, to. ;
:Wei, tn. = liefdesllavontuur; -aangelegenheid; -appel (tomaat).
tielleMbeviqung, Iv.; :Wirt tn.; =fixtte, m. =
liefde 11 blij k ; -blik ; -bode.
tiebe4biunte, to. = agapanthus.
Vie'beClOriefrOett, 1.; :bicifter, m.; :bidjtung,
tn. = minne 11 briefje ; -dichter ; -dicht.
Vie'OMyienft, en. = liefdedienst, liefdewerk.
2ielie4erflitrung, M. = liefdesverklaring.
Viebeeteber, 1. = minnekoorts.
Vier:10106e, ti,. = liefdegave.
Vieliegebaufett, $1. = verliefde gedachten.
Vieliegebiel)t, f. = minnedicht.
ViebeOilerdiirtite, to. = liefdesgeschiedenis.
Vie'beiSnefOriid), f. = verliefd gesprek.
itie'bevWftiinbni4, T. = liefdesverklaring.
Vie'be4giiict, f. = geluk der liefde.
ief tie4ntut, in. = liefdegloed, -vuur, -brand.
ie'beOgott, f. = minnegod, Cupido.
2ief be4nOttitt, to. = godin van de liefde, Venus.
VielleCligtnbel, m.; ,tinge, tn.; :lieb, f. =
minne II handel (liefde-) ; -klacht; -lied.
Vie'beauft, tn. = genot van de liefde.
Virbe4nta41, f. = liefdemaal; (bij officieren)
korpsmaaltijd.
2-te'De&ttii4e: bertorne 2. = verloren moeite,
onbegonnen werk.
tie'be4paar, f. = verliefd of minnend paar.
Vieüe4110eitt, tu. ; :pfanb, f., :Ofeit, m. =
liefde 11 pijn (-smart); -pand; -pijl.
Vief in4Offic4t, tn. = plicht van de liefde.
2iesbe4 lima, tn.; :rauffij, m. = liefde II smart ;
-roes.
2ielm6rittero tn. = galant held,, ridder.

ViebeOromatt.
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Vintitation.

ViebeCrontan, m.; =fade, tn.; :fcbtintr, tn.= WeferuttObebingungen, $f.= voorwaarden
liefde 11 roman; -zaak ; -eed.

van levering.

zie 2ieferfrift.
21e'beCifeuf3er, m.; =fOraMe, tv. = verliefde Vieferunaierift,
ViefetintrOaefCift, f. = tijdaffaire.
zucht; v. taal.
2ie'beCItranf, tn.; :berbattni ,8, f.; :Wert, 2-1e`ferunaMcbein, m.= afleveringsbewijs, rep.
f. liefdeildrank (minnedrank); -betrekking 2ieferun03eit, iqefer3eit, to. = levertijd,
(minnarij); -werk.

2iebesSiltuonne, tn.; :tout, iv. = liefde weelde

(-genot); -woede (-razernij).
liebotrunfen, :ban = liefdeildronken, -vol
(-rijk).
21ebfrau'enbettftrob, f. = (echt) walstroo.
ietifran'enfircbe, tv. = Lieve-Vrouwenkerk.
2iebfrau'enmilrb, tr. = liebfrauenmilch (een
soort Rijnwijn).
lieb'aelvinnen, ft. (lj.) = lief krijgen.
liefhebben, hnuden
fieffbaben, uttr. (lj.)
van, beminnen.
m.
-4,
minnaar,
minnende,
2ieb'baber,
vrijer; minnaar, liefhebber (bon gutem gffen);
liefhebber, dilettant (in bet aunft); erfter 2. =
Zbeater).
jeune premier, jeugdig minnaar
-, -en = liefhebberij.
2tebjaberei',
Vv.
-,
-nen
=
minnares;
lieftieb'baberin,
hebster.
2ieb'Oabertbeater, f. = liefhebberijtheater.
lieb'beraen, fcbm. (b.) = liefkoozen, troetelen.
fieblofen, ftiv. (b.) = liefkoozen, streelen.
2ieblofuna, iv. -, -en = liefkoozing.
= lieflijk, aanminnig, bekoorlijk, aanvallig.
-, -en = lieflijkheid enz.
Neblittreit,
2ietaing, m. -(e) g , -e = lieveling, gunsteling.
2ieblina,S arbeit, tn.; =berdiiittigung, tv.;
:aerir4t, f.; f. = lievelingsgwerk,
-bezigheid; -gerecht (-spijs, -kost); -plekje.
= liefdeloos, harteloos.
tieblofigfeit, tv. - = liefdeloosheid.
liebteicb = liefderijk, liefdevol.
m.= beknorlijkheden, aanvalligheid,
aanminnigheid, gratie.
liebtretienb = bekoorlijk, aantrekkelijk.
itieb'frbaft, tv. -, -en = minnarij, vrijerij,
vrijage.
tieblnert = lief, geliefd, welbemind.
tieb, 1. -(e) g, -er = lied; immer ba g afte
altijd 't oude liedje; er fann ein 2. babon
fingen = hij kan er over meespreken; bag
bole 2. Safomoni g = het Hooglied van Salomo;
zie gnbe.
- = liedje.
2.ientett,
2ie'berlIbueb, f., :biditer, tn.; :tram, m. =
lieder book; -dichter ; -krans (zangvereeniging
en liederbundel).
2ieberiatt, m., zie an 2ieberficb.
= liederlijk, ellendig, slecht, losbandig, loszinnig; achteloos; I. fein = aan de
boemel zijn; fan g 2. = lichtmis, losbol.
2ie'bertirbfelt, tn. -, -en = liederlijkheid,
losbandigheid, loszinnigheid; achteloosheid.
Vie'berfanttntang, iv. = liederbundel.
Vie'berfOtel, 1. = zangspel, vaudeville.
21eferani, tn. -en, -en = leverancier.
leverbaar, te leveren.
lieferbar
2ieferfrift, tv. = levertijd.
lief ern, fcbtv. (b.) = leveren; er ift gefiefert=
hij is geleverd, verloren, hij is er bij.
Vieferort, m. = plaats van levering.
tieferfitein, m. rep, bewijs van levering,
van ontvangst.
-, - en = leverantie (bij aan21e'rerung,
neming); levering; aflevering (eine g Ottcbeg).

tijd van levering; .2. in att Zagen = in 8
dagen te leveren.

2iegenetb, f. = liggeld, overliggeld.
fiegen, ft. (b.) (id) liege; fag; fage; liege! gefe,
gen) = liggen, gelegen zijn; an teem tient
e4 ? = aan Wien de schuld? e g tient mir bid

Baran = er is me veel aan gelegen; e8 tient
ant 'Zane = 't is duidelijk; tient bid auf
itjm = er rust veel op hem, hij heeft voor
veel te zorgen; 6 tient auf ber (ffacben),anb
't ligt voor de hand; er tient mir auf bent
,f,,affe = hij laat me niet met rust; e g fiegt
*It auf bet Oruft = 't zit hem op de borst,
hij heeft 't op de borst; auf bet 2anbftraf3e
I. = altijd bij den weg zijn; bide 91rbeitet
I. auf bet Strafe staan op straat; er tient
auf ben Zob = hij is doodziek; e g tient
mir in alien f8tiebern = al mijn leden doen
dat staat
zeer; ba g tient itjm im 9/'tnnen
hem tegen, kan hij niet uitstaan; einem in
ben ebren iem. aan 't hoofd malen;
e?" tient mit im Shine = ik denk er aanhoudend aan; im Streite = twisten; ba g aim,
mer tient narb bent Oarten au = ziet op den
tuin uit; e g tient nave = 't is te begrijpen;
immer fiber ben Ziiicbern tiegen = altijd in de
boeken zitten ; zie ook , a a r.
fiegenb = liggend, gelegen; Riegenbe Ortinbe
onroerende goederenl.
Vienenfe0aft, tv. -, -en = onroerend goed.
Vie'aetage, lat. = ligdagen.
ie'frbe, tn. - = lies, lisch.
Viefrb, f.
Viefrilara4, f. = doddegras.
2ie,S'rben, f. = Liesje, Betje.
Viefe, m. = Lize, Lijsje, Elizabet; bumme 2.
= dom schepsel, zottinnetje.
2-toilet-cant (spr.: loitnant), zie 3 e u t n a n t.
£ift, m. u. f. -(e)d, -e u. -8 = lift.
ligue. verbond.
-,
2Fga,
Vinatur ' , tv. -, -en = ligatura, verbinding.
elge, iv. -, -n = ligue, verbond.
m. -en, -en = ligist, liguist, verbondene, bondgenoot.
-n = ligue.
2ratte, to.
Ligurie.
f.
tqatfrier, m. -8, - = Ligurier.
tiatt'rifcti = Ligurisch.
itinulter, m. -- g = liguster.
tile'ren, fcbtv. (t.) = leveren, eng verbinden;
Wert = gelieerd, verwant.
m. -(e)g , -e = likeur.
2ifOrlaftett, m. = likeurkeldertje.
liktor, oud-rom.
..to'ren
£if'tvr, m.
gerechtsdienaar.
= lila.
-g = Bering.
Si'ta(f), tn.
2ittabiau, 1., :farbe, tv. = lilablauw, -kleur.
-n = lelie.
2i'1ie, Iv.
= lelieachtig.
2ilienbannt, m. = lelieboom, -struik.
2i'1lentna4pen, f. = wapen met de lelies.
= lelieblank.
Lilliput.
2rtiOut,
- = Lilli2ili4ntainer, Viliputer, tn.
putter.
-, -en = limitatie, beper2intitation',
king, nauwere vaststelling.

timite.
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—n = limiet, grens, uiterste prijs.
limiteeren.
..ta = limiet; einem ein 2.
fieflen, einen an ein 2. binben = iem. een
limiet stellen.
—n = limonade.
Vintotta'be,
—n = citroen, limoen.
Vinto'ne, ro.
Hub = zacht (aandoend); meegaand, toegevend.
—, —0 = linde.
Vitt'be,
linden, van lindehout.
tin'ben
=
:baunt, tn.; :bliite,
itin'benljallee,
lindefilaan; -boom; -bloesem.
=
Vin'benilbol3, f.; :laube, tn.; :him
linde hout ; -prieel ; -laan.
Vin'berer, m. — = verzachter, leniger.
lin'bern, fcbtu. (b.) = verzachten, lenigen,
kalmeeren, doen verminderen, doen verzwakken.
—, —en = verzachting,
Vin'berung,
leniging.
itt'beruna4ntittel, f. = verzachtingsmiddel,
verzachtend middel.
zie Oefinbigfeit.
ittbItturnt, m. = draak.
—e = lineaal.
vinenr, f.
titteautent', f. —(e) , —e = lineament, gelaatstrekken, handlijnen.
linear' = lineair, rechtlijning.
= lijnteekening.
tinear'ieidmung,
Vittnuallaut, m. = tongklank, -letter.
Vinfiniff, m. — en, — en linguist, taalgeleerde.
Vingurftit, to. — = linguistiek, taalvorsching.
linguistisch, taalkundig.
—n = streep; linie, evennachtslijn, evenaar; lijn ( t /12 duim); linietroepen; (geslachts)lijn; mit einem auf gfeicber
2. ftebn = op een lijn staan; in erfter, ameiter
2. = in de eerste, tweede plaats; 91euf3eittere
2. = R. oudere lijn.
ti'nienbtatt, 1. = lijneblad, transparant.
li'niettfi3rutin = lijnvormig.
tiltiettpaOier, I.= gelijnd, gelinieerd papier.
f.;
f.; :truV4en,
$1. = linieliregiment; -schip; -troepen.
Viltienieber, m. = linieerder; trekpen.
linlie'rett, fcbtu. (b.) = linieeren.
liniment', f. —(e)4, —e = liniment, smeersel.
tint = linker; [verkeerd, linkscb, ongeschikt];
bie linfe anb = de linker hand; finferanb
u. lin'ferbanb ob. 5tir tinfen,anb = links; mit
bem tinfen iBein ob. 1u f3 auerft aufft0n= met
't linkerbeen (verkeerde been) uit 't bed stappen; Me linfe Seite Beuge. = de verkeerde kant van een stof; Me Vitae = de
linkerhand, (im $arfament) de linkerzijde;
zie
e.
linleritattb, zie I inf.
= links(ch), ongeschikt, onhandig.
fittr4=links(ch), verkeerd; Cie finb Melt 1. =
ein 2infier,
u heeft 't ver mis; er ift
hij is links.
tinNbanbig
finmtin' t. = links om!
linnen; mit alien 2. = met
Vinittert, f.
voile zeilen.
= linnen.
Vinuell)fit : b(70 2...e St)ftent = 't stelsel van
Linnaeus.
= linoleum, kurkzeil.
itAttole'unt, 1.
VinOttrOe, iv. — = linotype (een soort zetmachine).
—n = linze, lins; lens.
Vinle, tn.
littlenfarntin = lensvormig.
Vint'le,
tintitie'rett,

fcbtn. (b.) =

= linzellVinlenlI g eriMt, f.; :fu00e,
schotel; -soep.
Z5'nfettt
=
Liparische
eilanden.
VilutsrifrOe
—n = lip; bie 2i.013en btingen
tiO'Oe, tn.
de lip laten hangen.
Iaffen
VIO'PenlIblunte, In.; :Wilder, $1.; :IntriOtabe,
-bloemigen ; -letter.
m. =
lipbloemig, -vormig.
filrpenfartnig
= lippepomade.
VIPItenpiontabe,
slokje, borrel.
VIO'Pentriller, tn.
m. = lipvisch.
Viqueur', zie
liquib' = liquide, vloeibaar ; erkend; betaalbaar.
— bii = vloeiende medeklinker.
Vi'ectliba,
—, —en = liquidatie.
liquibatiun',
..to'ren = liquidateur,
Viquiba'tor, m.
vereffenaar.
febtn. (b.) = liquideeren.
iti'ra, iv. —, Rite = lire (= i franc).
2Wbet1, tn. = Lijsbet, Elizabet.
m. = gelispel].
lit'Pettt, fcbtn. (b.) = lispelen, fluisteren,
suizen, murmelen.
— = lispelaar.
VirPler, m.
f. = Lissabon.
—, —en = list, sluwheid, kunstgreep,
lift,
kneep, streek.
—n = lijst, naamlijst; eine $3.
Virte,
auffterten = een lijst opmaken; in bie
ein,
tragen = op de lijst brengen, zetten.
= listig, slim.
11,11'10.011e-4c listig; op listige, slimme wijze.
Vit. = litera, letter.
2itatter, tn. —, —en = litanie, klaagzang;
vervelend gejammer, gezeur.
tli'tauen, T. = Litauen.
tilauer, m. — — = Litauer.
tilaulft# = Litausch.
21'te, m. —it, --n = hoorige, volgeling.
— = liter.
Vi'ter, 1. (u.
U. ..ra = letter.
.1'tera,
iNteriir'gefMir4te, zie 2iteraturgefcbicbte.
Viterarliifturifer, m. = kenner en beoefenaar van de geschiedenis der letteren.
literarlyiftorifd) = van of over de geschiedenis der letteren, litterair-historisch.
fitera'riftt = litterair, letterkundig.
iterats, m. —en, —en = geleerde, geletterde.
Viteratur', —, —en = litteratuur, letterkunde, letteren.
= geschiedenis van
Viteratur'nefitidite,
de letterkunde.
= letterkundige couiteratur'aeltung,
rant, litteratuurblad, letterkundig overzicht.
—, —fen = litewka (Poolsche
titelnla,
uniformjas).
—n = aanplakzuil.
Vit'fafgaule,
Vit4ograpfr, m. —en, —en = lithograaf,
steendrukker.
—n = lithografie.
2ittwara4Ate', to.
fitbogralAte'ren, fcbtn. (b.) = lithografeeren.
lithogra'Obifd) = lithografisch.
= litorale, kustland.
2itora'Ie, 1.
Vit-oste, iv. — = li'totes (rhetorische figuur,
bevestiging door schijnbare ontkenning, verzachtende term).
2iturnie', iv. —, —n = liturgie, kerkelijk
voorschrift.
Vitur'gif, tn. — = liturgiek, wetenschap van
de liturgie.
= liturgisch.
Virae, tn. —, --0 = galon, boordsel, passementlint, soutache, liskoord, lis, lus.
• •

titutbia.
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titutibia, tthatien, f. = Livadie.
livide, blauwachtig, vaal, loodkleurig.
tibitattb, f. = Lijfland
2tiflattber, m. —4, — = Lijflander.
IllYtattbifob = Lijflandsch.
—n = livrei.
tibree',
tibree'bebie.tter, m. = livreibediende.
m.
—en
—en = licentiaat, toegettientiati,
latene, bevoegde.
tiaetta', tn. —, —en = licentie, verlof, vergunning.
tiaitanr, m. —en, —en = licitant, meestbiedende.
—, —en = licitatie, verkooping bij opbod, veiling.
fdpv. (b.) = liciteeren, veilen,
bieden.
= taufenben ,cjabre,&: van 't loopende jaar.
Lloyd.
Slotib
Sob, f. —(e)4 = lof, lofspraak, lottuiting; (in
bet Scbule) goede aanteekening; pluimpje.
lofgierigheid, ijdelheid.
tob'beglerbe,
lay ing-keg = lofgierig, ijdel.
ten = lobelia.
tobeilta, tobe'lle,
fcbtv. (b.) = loven, prijzen; ba tobe
icb mit biefen Vann = dat is eerst mijn man;
bob Serf fait ben ffteifter = de meester heeft
eer van zijn werk; zie bt t) en b.
= prijzenswaardig.
fo'bettauert,
[lo'beftwt, lo'befmt = waardig, lofwaardig].
tn.
=
loftuiting,
lofrede.
to'Werbelittna,
Sob' ligebirbt, f.; :nefattn, m. log dicht ; -zang.
2(0W/betel', — = opkammerij, flikflooierij.
Wiebubeln, fcbt-n. (b.) = opkammen, flikflooien.
Vobi bubler, tn. — — = flikflooier, opkammer.
= loffelijk, edelachtbaar.
totelieb, 1. = loflied, lofzang.
lotfpreifen, fcbtu. (b.) =-- loven en prijzen.
Soblareifung, m. = lofprijzing, verheerlijking.
lofilrede, -re:rebner, m.
Sob' ilrebe,
denaar.
lobirebnertfab = als lofredenaar ; vol lofspraak.
1°111-Innen, ft. (b.) = lofzingen.
tobifprucb, tn.= lofspraak, -rode, -tufting, lof.
took 1. —(e)4, 2i3cber = gat, opening; zak
(van een biljart); gat, hol, /ink, krot, kot,
doos (gevangenis); er macbt bobeine 2. 5u,
bobanbre auf = hij stopt 't eene gat met
't andere; einem seigen, Ivo ber Bimmermann
iem. het vierkante gat
bob2. getaffen bat
wijzen; er auf hem le4ten lode =-- 't loopt
met hem op een eind, hij loopt op zijn laatste
beenen; au& inelcbem 2. oeift ber einb? =
uit welken hoek waait de wind? in ein 2.
btafen = een lijn trekken ; ein RuciO tneii3me19r
nibe in 2. = een vos is voor een gat niet to
= zuipen als een
vangen; faufen tnie ein
ketter, als een tempelier.
m.
=
boor.
todri./obrer,
Voit' elfen, f. = doorslag.
— = gaatje.
tivitelrbett, f.
W i dytt, fcbrn. (u.) = doorstooten, een gat maken;
knippen (spoorkaartjes bijv.).
= vol gaten, stuk, doorboord.
zie 2ocbeifen.
m. —b,
krulletje, lokje.
tiict i Men, f.
— = krul, lok.
Socle, tn.
I. loclett, fcbry. (b.) = krullen.
I. loam, fcl)111. (b.) = lokken, trekken; an
tot zich lokken; einem Oetb au4 ber
ficb
iem. geld uit den zak kloppen;
Xafcbe L
zie (t) u n b.
therm, zie tecren III.

togierbefudi.

toefenbaar, f. = krullend haar, lokken.
oc'tetttopf, tn. = krullebol.
locifenfiil)fig = met krullend haar, met krullen.
= krul-, papiljottepapier.
oci fenpapier,
= krulpruik.
oclenperitrfe,
Weiler = los, onsamenhangend, brokkelig,
niet vastzittend, slap, luchtig; losbandig; ein
locrerer Zoget, Beifig = een los beer, een losbandig persoon; er ties nicbt I. = liet niet
los, hield niet op.
— = losheid, slapheid, losSOciferbeit,
bandigheid.
losmaken, losser maken;
fcbin.
(b.)
locifertt,
fici) 1. = los raken, los gaan.
— = 't losmaken.
Voclermta,
Wait; = gekruld.
otti litttittet, f. ; :Ofeife, tn.; :fpeife, tn.;
:Minute, = ; -fluit ; -spijs (-aas);
-stem.
Vocifitttg, tn. —, —en = (ver)lokking, aantrekking.
Voirtittgel, m. = lokvogel (ook
..ci, zie t3 0 ftt.
it0'cu4, m.
zie totter...
tobber
—, —n = loot, scheut, spruit].
Vo'be,
2o'bert, m. —b = grove wollen stof, loden.
o'bettitteber, toiber(er), m. —b, — =
lodenwever.
to'Derafrbe, tn. = lichte, witte, vlokkige asch.
lo'bertt, fcbrn. (ti.) = viammen, flikkeren, opvlammen; branden, gloeien.
m. —b, — = lepel; oor, lepel(eitte&
,,afen) ; [gek]; er bat bie SeiUrtt mit bem
53. (mit 2i3ffetn) negeffen = hij heeft de wijsheid in pacht; ftede betnen ti. nictt in anbrer
2eute dl f e = bemoei je niet met andermans
zaken; zie barbieren.
— = lepeltje.
f.
— en = hofmakerij; gek gedrag].
[Viciffeter,
VOrfelente, tn. = lepeleend.
= lepelvormig.
itiiffetgatO, tn. = lepelgans.
maraudeurs, stroopende
tiiffelgarbe,
soldaten.
tiiffeltraut, 1. = lepelblad.
tiefeitt, fcbtu. (b.) = lepelen, [minnekoozen,
't hof maken; zich gek aanstellen].
lepelaar.
taffetrether,
itiffefftlet, tn. = lepelsteel.
bij lepels, bij lepelsvol.
lepelaar.
—
tilifletc,
tog, togg, 1. —(e)b, —e = log (vaartmeter).
togaritbintentafel, tn. = logarithmetafel.
logarittrutifc1) = logarithmisch.
..men = logarithmus,
togaritbIttu, m.
logarithme.
torefitteb, = logbook, scheepsjournaal.
—, —n = loge.
to'ge (spr.: loozje),
= logebiljet, -kaartje.
Vo'nettOiffett,
Voi geitbruber, m. = vrijmetselaar.
o'fiettnteitter, m. = meester van de loge
(ber reimaurer).
to'nettfr011efger, m. = logeknecht, -bediende,
plaatsbewaarder (tnt Tbeater).
2ogg, zie o
Wg'nett, fcttn. (b.) = loggen.
Vori' ner, m. —4, — = logger.
—, ..glen = loggia,
og igia (spr.: lodzja),
loge.
logie'rett (spr.: lozjieren), fcbtn. (ti.) = logeeren.
ogieri befttrb, nt. = loge, loge's; auf 2. feln
gelogeerd zijn,

togiergaft.
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ogier'gaft, m. = loge.
= logika.
Vo'gli,
— = logicus, redeneerkundige.
Vo'ntter, m.
— = logies.
stogie' (spr.: loozji), f.
ID'gif d1 = logisch.
Von'teine, iD. = loglijn.
TLigtogripir, in. — en, — en = logogrief, woord-,
letterraadsel.
20 ' f(D, in. = logos, woord.
zuur laf, zwelder.
itoO'bei3e, 2otrini0e,
to' l)e, —n = vlam, vlammend vuur,
gloed; run, looi, schors, (met hout begroeid)
moeras.
VOb'eiche, lv. = steeneik.
tu. (4.) = vlammen, opvlammen;
folytt,
looien.
Voirfarbe, lo. = runkleur, roodbruin.
tofffeuer, f. = vlammend vuur.
toff nar = looigaar, gelooid.
2otrgerber, m. = looier, leerlooier.
= leerlooierij.
Votrgerberet,
= looikuip, looierskuip.
Voll'gruk,
20'11fuMen, tn.; :mill*, iv. = runlIkoek,
-molen.
Vain, m. (Wm nod) f.), --(e* iil ne = loon,
huur, arbeidsloon, belooning, vergelding; er
ftebt in meinent 2. = hij is bid mij in huur;
Icblimmen 2. berommen = met ondank beloond worden.
tiAn'arbett, im = loonarbeid.
2olm'arbeiter, m. = loonarbeider, -dienaar,
huurling.
Vohn'aufbefferung, iv. = loonsverhooging.
Volpt'bebienter, :Welter, m. = loonbediende,
knecht, dienstknecht.
loonen, beloonen; einem
toIj'nen, fcbin. (I;.)
= iem. beloonen; einen 1.
[ob. einen]
iem. zijn loon, zijn salaris geven, uitbetalen;
0 taint ficb ber WU* nfdjt = 't is de moeite
totjnt ficb faun = 't is nauweniet waard;
lijks de moeite waard.
loOtenb = loonend, voordeelig, winstgevend.
fcbiv. (b.) = einen tobnen].
Vaptlierr, m. = patroon, baas.
m. =
:futfeber, m.;
huurlikoets; -koetsier; -knecht.
= loonstandaard.
itotmlictia,
2o4n'tag, m. = betaaldag.
—, — en = betaling van loon,
2Otrititug,
uitbetaling; soldij ; huur.
= betaaldag.
iitritung4tag,
I. War = lokaal, plaatselijk; 2o f ale& =
plaatselijke berichten, pl. bijzonderheden.
II. Vote, f. —(e)d, —e = lokaal, vertrek.
= plaatselijke overheid.
Voral'befOrbe,
lokale kleur.
Vorarfarbe, in.
lotalitte'ren, fcbtu. (b.) = lokalizeeren.
Vara-144', iv. —, —en = lokaliteit.
toratlenntnO, tv. = plaatskennis, plaatselijke kennis.
itofalluttriott4m0, m. = kleinsteedschheid,
bekrompenheid.
Vorat'berteto, m. = lokaal verkeer.
Voiation', iv. —, —en = lokatie, rangregeling
(der schuldeischers).
loka—e
Volatib u.
tief (plaatsnaamval).
—n = lokomobiel.
totoinobile,
lokomotief.
—n
Votontotiln, iv.
ofontotib'fitiger, in. = machinist.
— u. ---le = locus, plaats,
m.
zekere plaats.
—, — en = locutie, uitdrukking.
Votution',

tkifctiatiftalt.

m. — (e)C, — e = dolik (onkruid in 't koren);
raaigras.
Voin'barb, m. u. f. —(e) , —e = lommerd;
pand.
iont'barbbaiti, im = bank van leening,
lommerd.
2otubar'be, nt. —n, —rt = Lombard; Liom.
barben = Zuid-Oostenrijksche spoorwegen(aandeelen).
Vontbarber ble = Lombardije.
(ti.) = verpanden, belotntiarbie'rett,
leenen.
lontbar'biftt = Lombardisch.
= ombre, omber.
tint'fier, 1.
Von'bon, f. = Londen.
ton'boner, m. —&,—=Londenaar, Londensch.
Von'ge (spr.: laZje), lv. —n = longe, lange
lijn (voor de paardedressuur).
longitudiongitubittarfripuittgung,
naaltrilling, lengtetrilling.
tongcbar'be, zie 2angobarbe.
2LW tc., zie 2,34 I.
Voutle 2C., zie .2otfe.
Vo'ret, tore, to. = Laura.
or'beer, m. —(e)C, —en = laurierboom,
laurier; lauwer.
=
=e,
tioritnerlibaunt, m.;
laurierilboom; -blad; -bes.
2oftwerfratt3, in„ = lauwerkrans.
Vor'beerre0, f., :31veig, m. = lauriertak.
—(e)C, —e = pad(de)].
WorM,
= lord.
?orb, m.
I. Ve're, zie 2ori (II).
II. lore, zie o r a.
2o'refei, tv. — = Lorelei, Loreleirots.
Vo'rett3, m. = Laurens.
= St.-Laurensrivier.
Vo'ren3ftrout,
= lorette, galante dame.
—,
toret'te,
—n=lorgnet.
2orgnet'te(spr.: lornjette),
=lorgnon,
f. -4,
VOrnitint` (spr.:
monocle.
m. —(s), — C = halfaap ; papegaai, lorre.
I.
= lorrie.
iv. —,
f. —0, —e = lot, loterijbriefje, noodlot;
bc0 2. 3feben = loten, trekken; baC 2. fiint
auf einen, trifft einen = valt op iem.; baC
grof3e 2. = de hoofdprijs, de honderdduizend.
H. 1,0 = los, vrij, onvast; eta,. [einer Coat e,
bon einer Sacbe] fein, tverben = van iets af,
iets kwijt zijn, raken; Jett bin icb ibn enblid)
I. = nu ben ik eindelijk van hem af; mein
@eft) bin ici) = ben ik kwijt; ber Zeufel
I. = de duivel is van den ketting, de boel
is in rep en roer; luad ift I.? = wat is er
gaande? wat is er te doen?; mit ibin ift
nid)t bid = hij beteekent niet veel, hij
heeft 't buskruit niet uitgevonden; etiv. I.
baben iets kennen, begrijpen, snappen; ber
hij is knap, slim; barin bat er
bat ita4
etio. = daar weet hij heel wat van; nur
I. ! = beginnen ! or komaan ! of vooruit maarl
of er op los!
liWartietten, fcbiv. (b.) = loswerken; talafer
brauf = er flink op los werken.
= los te maken; oplosbaar.
Io4lbefointnen, ft. (n.) :binben, ft. (ti.) =
losilkrijgen; -maken (-binden).
losbreken, losmaken,
to4'bredien, ft. (b.)
(f.) = losbreken, losgaan; (born
stukbreken;
Sturm, (emitter) losbarsten, uitbarsten.
vuren, vuur geven.
ti011rennett, unr. (l.)
unr. (b.) = loskrijgen, -maken.
= brandweergebouw.
tijfit'atiftalt,
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2OfM'biatt, 1. = vloeipapier.
tafotreinter, m. = brandemmer.
fcbtv. (b.) = blusschen , uitdoen, laten
uitdooven; uitvegen, uitwisschen; (ben Zurft)
lessehen, stillen; (eine Gcbutb) aflossen, afdoen,
delgen; (einen $often fm Oucb) schrappen,
royeeren; (ein Scbiff, bie 2abung) lossen; ba4
43apier tofdjt = dat papier vloeit; 1., (ft.),
zie ertlifcben.
- = blusscher; losser.
m.
Vijf011faff, f. ; rAeriit, f. = brandliemmer;
-gereedschappen.
iti)ficifborit, K*1)Vitsten, f. = dompertje.
tv. = doovekool.
itiifqtmOter, f. = vloeipapier.
= losplaats.
tiirriOlgatf,
ii'friptng, tn. -, -en = blussching; lessching;
Tossing; delging.
talchung44afen, nt. = losplaats, -haven.
2indr3eit, tv. = losdagen; ligdagen.
lo4'bottnern, fcbtb. (b.) = losdonderen, losbarsten, uitbarsten.
losdraaien.
lo6'bre1 ett, fcbt-n. (l.)
lo4'briitten, f cb (b.) afschieten, lossen, vuren,
tole = los, losjes, onvast; ein tofer lBube =
een wilde, losse knaap; ein tofer loge( =
een ondeugende, losbandige snaak; einen tor en
Ounb, ein foie& Raul baben los in den
mond zijn; ein tofer Streicb = een leelijke
poets; bct& tofe Ertabcben 't dartele, schalksche
meisje; tole& Oefinbet = vagebondeerend yolk.
2iilegetb, f. = losgeld.
loOt eifen, fcbtn. (b.) = uit 't ijs losmaken;
(fig.) (einen) er uit helpen, er uit redden.
lojen, fcbtr). (b.) = loten, trekken; (oberb.)
luisteren; ficb frei 1. = vrij loten.
fc4to (tj,) = losmaken, slaken; loskoopen; bevrijden; (eine Scbmierigreit, eine
9Iufgabe, ein oplossen; (eine nanone)
lossen, afvuren; (ein 43fanb) aflossen ; (fein Ter,
fprecben) houden, nakomen ; (ein Zitriett) nemen;
((llelb) beuren, ontvangen; (einen Btbeifet)opheffen; bie Olacbt au binden unb 3u = om te
binden en te ontbinden ; bie Bung ift ibm get* =
hij praat er flunk op los; [einen feine4 %iba
I. = van zijn eed ontheffen]; er bat feine
lIufgabe treffticb (Waft = zich voortreffelijk
van zijn taak gekweten; fief) 1. = losgaan,
losraken; opgelost worden, op te lossen zijn.
- = later; (oberb.) luisteraar;
2oler, in.
(iveibm.) lepel, oor (bee Uilba).
tiVfefrOliiffel, nt. = macht der sleutelen,
macht om de zonden al of niet te vergeven.
10.'fatirett, ft. (f.) = wegvaren, -rijden; plotseling losgaan, losschieten; los-, uitbarsten;
auf efnen t. = op iem. afstormen, toeschieten;
fiber einen t. = op iem. afgeven.
lo4leuertt, fcbtr). (b.) = afvuren; auf einen
t. = op iem. vuren.
loVgetien, ft. (ti.) = vrij laten, loslaten, op
vrije voeten stellen.
1o4'geh(e)rt, unr. (f.) = losgaan, losraken; (bon
aeuerivaffen ) afgaan; tett fann'4 = nu kan
't beginnen; auf einen 1. = op iem. los-, afgaan; (Stub.) duelleeren.
lo4'nonbeln, fcbtb. (f.) = weg-, heengaan.
loWgiirtert, fcbtb. (b.) = den gordel afdoen,
afgorden; den buikriem (van een paard) losmaken.
ItvWfutben, zie to& II.
104'1ialett, fcbtr. (b.) = loshaken.
lo4Iptiftent, fcbtr). (b.) = den halster losmaken.

lotigeben.

to4'0auen, ft. (1.) = loshouwen, -hakken; auf
efnen t. = op iem. losranselen, inhakken.
iem. los helpen,
10,49effen, ft. (b.) einem
helpen los te komen.
fcbtt). (ti.) = (bie ,f)unbe)aanhitsen.
&)nauf, nt. = losprijs, -kooping, vrij-, afkooping.
lo ,b staufen, fcbtb. (1.) = loskoopen, vrijkoopen.
Vo4laufung, to. -, -en = loskooping.
fo4siettett, fcbto. (b.; = losketenen, ontketenen.
1,W1niipfett, fcbtn. (b.) = losknoopen.
1o4lontmett, ft. (f.) = loskomen,-raken; vrijkomen, uit de gevangenis komen.
11;WIlro4peln, fc0). (0.), :fricnen, fcbtu. (IF) =
los 11 kop pelen • -krij gen.
11W1affen, fcb‘b. (b.) = loslaten; vrij laten, in
vrijheid stellen; (Orief) schrijven; (Plebe) houden.
lotilegen, fcbtv. (b.)= beginnen, van wal steken,
voor den dag komen (met spreken bijv).
itOleute, $t. = kleine huurboeren.
= oplosbaar, op te lossen.
= losmaken.
1o ,610fen, fcbin.
lo4litadytt, fdpb. (b.) = losmaken • verlossen,
bevrijden; ficb bon einem
= zich
' van iem.
ontdoen.
1°0AM-fen, fcbin. (b.) = uit-, losbarsten.
104'rebett, fcbtb. (b.) brauf = er op lospraten,
er op losredeneeren.
1rWreifmt, ft. (1). u. f.) = losscheuren, -rukken;
atscheiden.
vat nt. 2i3ffei = loss, Limburgsche klei.
= (bon ettu.) afzien,
104'fagett flr4, fcbtv.
afstand doen; fict) bon einem t. = van iem.
scheiden, met iem. breken.
ittWfrOeibe, tv. = looze schijf (aan machines).
W'fitiefgn, ft. (b) = los-, wegschieten; afschieten, beginnen (te schieten); fcbief3 nur lot!
= schiet maar op! begin maar! (f.) =-(auf einen) toeschieten.
trSlAtagen, it. = losslaan; (waren) van
de hand doen, verkoopen; beginnen te slaan,
(brauf) los slaan; slag leveren.
ftWlifefinatten, fcWv . (f).)_; =fehneiben, ft . (D.);
=fc4ttiirett, fcWv. (b.); zfrifrautien, fatty . (b.) =
los 11 gespen; -snij den ; -rij gen ; -schroeven.
tcWfpannett, fcbtb. (b.) = (ein $ferb) los-,
afspannen; (einen Bogen) ontspannen.
IrWfproten, ft. (b.) = (bon env. ob. mit (den.)
vrijspreken (van); (einen SfIaben) vrijlaten.
t)4$1 fOrertming, to. - vrijspraak; vrijlating.
lo4 ifpreitgen, fcbtu. (b) = los doen springen,
los maken; 1., (f.) auf einen = op iem. losrennen, -draven.
1001;Iiilett, fcbtro. (t,.) = los-, wegspoelen.
toWiteitern, fcbtu. (b.) = afgaan, losgaan.
toCIftiinnen, (f.), zftiir3en, fcW-D. (f.)
losstormen, losrennen.
torennen, fcbtn. (b.) = lostornen.
2o'fung, tn. -, -en = loting; wachtwoord,
parool, leus; (dagelijksche) ontvangst; (jachtterm) drekloozing.
-, -en = oplossing (einer 9.1uf:
Rabe, in ber Uwmie); °phoning (einet Zertraga);
't afvuren, afgaan (eine?, ebenlebre0; 't nemen
(einer iiabrfarte).
VolunOttlort, f. = wachtwoord, parool.
1thYluelMett, fcbtb. (0.) = losweeken.
todluerben, ft. (f.) (efnen) van iem. afkomen,
iem. kwijt raken ; (etto.) kwijt raken, verkoopen.
1061tuicteln, fc1)111. (ti.); :rninben, ft. (b.)
losllwikkelen (-bakeren); -winden (-vlechten).
fonieficit, ft. (b.) = lostrekken, -rukken;
1., (f.) auf einen t. = op iem. afgaan; fiber efnen
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tegen iem. uitvaren, iem. onder handen
nemen; op iem. afgeven.
—(e)4, —e = lood (sum Scblef3en); schiettot,
lood, peil-, dieplood; lood Mernicbt); (soldeer)lood, soldeer(sel); lot 2. fteben in 't lood,
loodrecht staan; ein 2. when = een loodlijn
neerlaten; itt4 2. bringen in orde, in 't reine
orde komen,
brengen; in4 2. rommen
op zijn pootjes terecht komen.
soldeer(sel).
—
tiiite,
fo'ten, febro. (f).) = looden, peilen.
fcbtn. (b.) = soldeeren.
/;)tiotr', m. = Lotharius.
213tOtingen, 1. = Lotharingen.
– = Lotharinger.
totirringer, tn.
Iotb'rittaifeli = Lotharingsch.
van een lood, Tectmebntatige4, blerebn=
ti3tige4 Silber = zilver van 16, 14 karaat.
= soldeerilkolf,
:faitt0e,
2iit' llfothen,
-lamp.
=
loodlijn,
lijn
van 't diep- of
totleine,
van 't schietlood.
2toto01)a'aen, $f. = lotophagen (lotosvruchteters).
2011* zie o t u 4.
loodrecht, in 't lood.
lot'recbt
soldeerpijp.
ot'vti r, f.
utle, m. —n, —n = loods.
loodsen.
1cbitl.
(b.)
lot'fett,
VoWliboot, 1.; :aelb, 1. = loodsIlboot; -geld.
= Lotje.
2ott'iten, 1.; 2ot'te,
rustbed, rustbank.
ot'terbett, f.
lot'terbube,m.=schelm,straatjonge,-bengel,
loszinnige, liederlijke kerel.
—n = loterij; in bie 2.
2otterie', tr).
Teten = in de loterij spelen.
1. =
otteriel gelb, f.; :aewintt, nt.;
loterij II geld ; -prijs ; -lot.
loterijIlplan
;
f.
=
ottcrieg 110lan, m.;
-wezen.
lorterin = slordig, schunnig; liederlijk, loszinnig, losbandig.
liederlijk leven.
totlerfeben, f.
latern, fcbtr). (b.) = boemelen, slordig zijn.
2ot'to, Vot'tofpfel, f. = lotto,
kienspel.
—, —en = soldeering.
Viii tung,
= lotos, lotus.
o'ttz#, m.
= lotusbloem.
tetu#1,11inte,
= lotusizoom.
to'tuOflaunte,
ortuage, tv. = waterpas, paslood.
=
Louis;
(in Berlijn) souteneur.
t.OUW,
tiont#bors, m. —4, —e u. —4 = louis, louisd'or (gouden munt v. 20 fr.).
m. — n, —n = leeuw; ttg. lion, held
van den dag.
i)'tuett, 1. = Leuven.
lifluenartia = leeuwachtig, op een leeuw
gelijkend, als van een leeuw.
Vii'Mettilantell, m.; :banbiger, m.; :garters,
m. = leeuweRaan)deel; -temmer; -park.
; =TWO, tn.; :berg, f . =
2ii'Wenllarnbe,
-huid; -hart (inicbarb 2iitven.
beta).
lbsivenl)erAln = met een leeuwehart, zoo
moedig als een leeuw.
tv. ; ;lager, in.; =Mate, tv.;
:maul, f.; :ntut, = leeuweiljacht; -Jager;
-klauw (ook plantn.); -muil(-bek); -moed.
orde van den Leeuw.
Valvenorben, in.
t0'luenrac4ett, ut. = leeuwemuil.
van de Leeuweorde;
ridder
=
tijluenritter,
ridder met den leeuw.

tuftfang.

Oluenliftarte, tv.; :3a0n, m. = leeuwellkracht; -tand (de plant ook: paardebloem).
leeuwin.
—, —nen
zie 2ori.
toin'rli,
= loyaal (rechtmatig, eerlijk, trouw).
— = loyauteit.
tot)alltar,
= taufenbe Recbnung.
= tange (S'ic)t.
= taut : luidens, naar luid van.
It. act. = taut aFtur.
= Liibecksch.
ba4 ftangetium 2. 't Evangelie van
Lukas.
tutt#, m. —e4, —e = los, lynx.
losseoog, scherp oog.
itudWanae, f.
scherpziend.
ludWiiugig
= wijfjes-los.
VudOstatie,
Lucia.
u'ela,
Vueiatf, m. = Luciaan.
= Lucia.
Vu'cle (3 Sftben),
2us cifer, zie 2uAifer.
= Lucille.
—n = spleet, brae, opening;
Viiete,
leemte; tekort; zie au4f if lien.
m. = gatstopper, bijlooper,
plaatsvulling; stoplap.
Iiiefetthaft = vol leemten, gebrekkig, onvolledig.
Viicletthaftigfeit, iv. — = gebrekkigheid,
onvolledigheid.
onafgebroken, zonder leemten.
Vucretia, zie 2utretia.
— = loeder, kreng, prij, beest.
2u'ber,
liederlijk leven.
Vu'berfellen,
zie tieberlid).
Itebern, fcbtu. (b.) = lokken met aas; onzedelijk, losbandig leven.
= Ludolf.
tu'bolf,
nt. = Lodewijk.
tubluig4Ileb, = Lodewijkslied.
tuft, —, 2iffte = lucht, adem; an bie $3.
t)dngen, fterten = luchten, in de open lucht
zetten; efnen an bie 2. Teten = iem. de deur
uitzetten; in bie 2. ftfegen, fOrengen = in de
lucht vliegen, laten springen; feinem t■eraen
2. macben = zijn hart lucht geven; in bie 2.
reben = in 't honderd praten; etiro. au4 ber
2uft greffen = iets uit de lucht grijpen; ba4
tient, 1cbtnebt in ber 2. = dat zit in de lucht;
bie 2. ift rein = het terrein is vrij, er is niets
to vreezen; er ift filr mid) 2. = hij bestaat
voor mij niet.
= lucht-, gassoort.
tuft'art,
Inft'artig = luchtvormig.
Vuft'llbab, 1.; :baton, tn.; :bore/tuna,
=
luchtl bad ; -ballon; -bereiding.
tuft'llbefrnaffenbeit, tr.; :befr4reibuna, iv.;
luchtlgesteldheid,
f.; :blafe,
-beschrijving; -beeld; -bel (-blaas).
tiift'Mett, 1. —4, — = lucbtje, koeltje, tochtje,
zuchtje, zacht windje.
Ittft'bid# = luchtdicht.
uft'birntinteit#Ineffer, tn. = manometer.
Vuffbrud, m. = luchtdrukking.
uft'bructelfenbahn, tn. = luchtspoorweg.
fdnu. = luchten, ventileeren; (ein
Simmer, Oetten) luchten, uit- of doorluchten;
(bie Q3ruft) verlichten, lucht geven aan; (Scbteter,
Zorbang) omhoog doen; opheffen; (ben .fmt)
even afnemen, lichten.
2uft'flerfcioinuttg, tr.; :fairer, nt.; :fabrt,
tu.; :fang, nt. = luchtliverschijnsel; -reiziger
(-schipper); -rein; -trekker (ventilator).

fuftfOrntig.

414

fuft'fartnig = luchtvormig.
Vuffgebittle, f. = hersenschim, fata morgana.
t tiff :gegettb, :geftalt, tn.=
lucht II vaten ; -streek ; -gestalte.
= verwarming door warme
tt.tt'fyi3ung,
lucht.
lurtig = luchtig, koel; etherisch, uit lucht
bestaande, licht, doorzichtig, luchtig; luchtig,
zorgeloos; ber fuftige kampf = de strijd in
de lucht (tusschen zonnelicht en novel); bie
fuftigen Oefcbtnifter = de feeen in de lucht;
baa fuftige Oefinbef 't volkje in de lucht.
turtifuL m. --fea, -fe = windbuil, blaaskaak.
m. =
2uft'Ilfiffen, f.; :1144313e,
luchtilkussen; -klep; -kring (dampkring).
=
bol
met
lucht
of
gas
gevuld.
ituft'inget,
= luchtkuur.
2ttfaur,
luchtledig.
tuftleer
2uftlinie, tn. = (afstand) hemelsbreedte.
tuftliott, f.; :mane, ID.; :tneffer, tn. =
lucht 11 gat ; -massa; -meter.
2uftlinefftunft, W.; :4iunt0e, iv.; :raunt,
m. = lucht II meetkunde ; -pomp; -ruim (ook:
met lucht gevulde ruimte).
tuft'Hrelnigung, iv.; :retie, iv.; :r6bre, iv. =
lucht II reiniging (-zuivering); -reis; (-buis).
uft'raitrenllent3iinbting, iv.; :fitnitt, m.;
:fitttattbfurfit, tn. = luchtpijpijontsteking;
-snede; -tering.
2uftlfetute, W.; :febte10, tn.; :fitiff, f. =
lucht p kolom ; -laag ; -schip.
2utt' llidliffer, ; : fdliff(f)abrt, tn. ; =fditot,
f. = luchtljschipper; -scheepvaart; -kasteel.
2uft'lliViegefung, iv.; :fOringer, m.; •fOrung,
nt. = lucht spiegeling ; -springer; -sprong.
.ttft'fireirf), m. = slag in de lucht.
m.; :ftront, m.; :ftri3utung, W.=
tuft'
luchtijstreek; -stroom; -strooming.
- = 't luchten, ventilatie.
2firtung,
2uft'llberbilttung, iv.; :verbiinnung, tn.;
= luchtl verdichting ; -verdunning ;
:Wage,
-meter.
itufftuedgel, = verandering van lucht.
qtft'31efor, tn. = luchttrekker, ventilator.
uft'3ug, m. = tocht.
2114, m.: 2. unb :rug = leugen en bedrog;
ook = 2uginafanb.
2ttgalter See meer van Lugano.
2ii'ge, iv. -, = leugen; einem 2iigen
ftrafen = iem. logenstraffen; einen ber 2.
aeOen = iem. heeten liegen.
tin'gen, ftttn. (b.) = kijken, loeren, uitkijken].
firgen, ft. (b.) OM filge; fog loge; Iiige! ge.
fogen) = liegen, jokken; er Mgt in feinen
Oeutet hij liegt in zijn eigen geldelijk
voordeel, hij liegt naar zich toe; er Mgt in
feinen ,t.ctfa = hij liegt tegen beter weten in,
beliegt zich zelf; zie b r u cf en.
2iegentieutet, ut. = leugenzak.
2Wgettfiirft, m. = vader van de leugen, satan.
21Vgettgefft, m. - leugengeest
iii'genhaft = leugenachtig.
2iis genitaftigfelt, tn. - = leugenachtigheid.
tiegenntauf, f. - leugenzak, -tap, leugenaar.
2Wgen4iro4bet, m. = leugen-, valsch profeet.
211(fner, zie logger.
wachttoren.
2ug'In4lattb, m. =
fighter, ut. - = leugenaar; er ruirb
baran tutu 2. tnerben = dat zal hem als een
leugenaar tentoonstellen.
Iiin'tterifft = leugenachtig, valsch.
ni61 then, f. = Louizette, Wiesje.
utle, iv. = Louize.

ungenfehtuinbincOt.

2u'fa4, m. = Lukas ; vgl. 2 u c a.
-n = luikgat, gat in 't dak, of
u'fe, to.
in 't dek van een schip, liehtgat, luik.
2ufla, 1. = Lucca.
Infratity = lukratief; winstgevend.
= Lucretia.
V,ufrettia,
= Lucretius.
2utre3',
2ufre'xict, tu. = Lucretia.
tufrie'ren, fcbtn. (Ii.) = winnen, verdienen.
- en = lucubratie, nachtV.ttfubrattotf, tn.
werk, nachtstudie.
lufullifcb = lucullisch, weelderig, overdadig.
halm, ftbno. (b.) = neurien; in ben Scbfaf =zachtjes in slaap zingen; sussen; [zingen].
-n = grendel, boom,
I. flut'itte, tv.
dwarsbalk.
-n = duiker, duikereend.
If. Vtuttlitc,
= gebraden lendevleesch.
ittutt'ntel, in.
rtt. -a, - = lummel, lomperd,
vlegel, kinkel.
-, -en = lummelarij.
liintintelhaft = lummelig, vlegelachtig.
Vuntinter, zie 2ummef.
[tunt'iner = los, losjes].
21fittl:), m. -(e)a, u. -en, -e(n) = ploert, minne
kerel, armzalig persoon, laagdenkend mensch;
ellendeling, sineerlap: bedelaar, schooier.
2utittia'31u ,S, m., zie 2 u m
Vittulm'ithagabun'buL tn. = schooier.
I. funt'Pen, fcbtu. (b ) = min behandelen;
boemelen, sjouwen; ficb nicbt f. faffen zich
niet laten lompen, zich grootmoedig, royaal
toonen.
= lomp, vod, lor, lap.
II. Vionliett, tn. -a,
= vodderaapster.
2untiliettfrau,
ititattengelb, f. = minne, lage prijs of som,
koopje, prikje.
2unt'Oengefinbef, f. = gepeupel, gespuis, janhagel, rapalje.
itunt'Oenhanbel, m. = handel in lompen; onbeduidende zaak, zaak van niets.
Vunt'4sett4iinbier, m = voddekoopman, handelaar in lompen.
2unt'Oentntnb, m. = ellendeling, hond, schoft.
2untlienfrant, tn. = lorreboel, voddekraam,
tuig.
2unt'1,entitatf, m. = lompe-, voddekoopman.
2unt'PenOacf, f. = gespuis, rapalje, janhagel.
itumVenllfati, m.; :fattintier, m. = vodde zak ;
-raper.
= gemeen, janhagel, gespuis.
= voddegoed.
itt'Oentuare,
2unt4erei', in. -, -en = minne en geringe
zaak, nietigheid, bagatel, vodderij.
:fa = in lompen gekleed, haveloos;
ellendig, schofterig; nietig, onbeduidend, el= Luna.
[lendig; vies.
2ulta,
lunair, lunarisch, de maan beluna'rifth
treffende, maan...
2una'rfunt, f.
..rien = lunarium.
funalifch = lunatiek, maanziek, grillig.
2und) (spr.: lOntsj), m.
= lunch,
tweede ontbijt.
tun'tfiett (spr.: lOntsjen), fcbin. (b.) = lunchen.
-n = bijt (in
,Slu'ne,
ijs).
2iinetle, iv. -, -n = lunette, half kringvormig venster; klein vestingwerk.
Vulfge, iv. -, -n = long.
2un'gettllaber,
:briife, iv.; :ent3iinbung,
tn. = longilader; -klier; -ontsteking.
2un'gettlffiigel, m.; :franfbeft, iv.; :fraut, f.;
:fittnInbfucht, tn. = longil vleugel; -aandoening; -kruid; -tering.

tungenfeudie.
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t un'genlIfeudie, tn.; =fitnede, tn.; :tuberiel,

iv. = longliziekte; -slak; -tuberkel.
Vun'gerer, tn. -4, - = slenteraar, lanterfanter, draaier, niets-doener. efn ,Vun'nererz
Mien fabrett = rondslenteren, lanterfanten,
den tijd met rondslenteren doorbrengen.
fun'nern, fcbtv. (b.) = slenteren, lanterfanten;
[hunkeren (naar), loeren (op)].
IVii i ning, m. -(e)4, -e = musch, mosch].
Viinle, tn. -, -n = luns, spie.
Vun'te, iv. -, - n = lont; (rveibm.) vossestaart,
pluim; 2. riecben = lont ruiken.
ti un'tenliflinte, tn.; *filo% f. = lontligeweer;
-slot.
tun'ae, iv. - = ingewanden (van wild).
Vuln, iv. -, -n = loep, vergrootglas.
futrfen, Iiitefeit, fcbtu. (b.) (eine Zecte, einen
Scbteier, ben )1,1t) = oplichten, even opheffen,
even afnemen; [opheffen, opbeuren, optillen].
2uO1lte, iv. -, -n = lupine, wolfsboon.
211 1 010, in. - = lupus, vretende wolf (een
kankerachtige ziekte).
turd), ut. -(e)4, -e = pad(de); amfibie, tweeslachtig dier.
ur'tel, zie 2orefei.
VOW, m. -4, - = (oberb.) luisteraar.
Vtlfitaltien, 1. = Luzitanie.
tuft, tv. -, £ttfte = lust, ple(i)zier, vreugde,
genoegen, vermaak, genot, smaak, zin; feine
2. an ettv. baben = lets prettig, aangenaam
vinden; mit 2. unb £lfebe = met groot genoegen; id) babe feine Liuft bap = ik heb er
geen zin, geen lust in; ict babe prof e, nidjt
Oa 2. e4 ibm au fagen = ik heb veel trek...;
einem 2. au ettv. macben = maken, dat iem.
plezier in lets krijgt; 2iifte = plezier, genot,
genietingen; (zinnelijke) lusten.
Vuffbarreit, in. -, -en = vermakelijkheid,
amuzement, festiviteit; [genoegen, vergenoegdheid, aaneenaamheid].
Iiilten, fcbto. (b.) = begeeren, verlangen; midi
filftet nacb = ik verlang naar, begeer; ibn
tilitete au fterben = hij verlangde to ster yen;
[vermaken; midi filftet einer Sacbe = ik begeer
lets; midi ttiftet e4 = ik verlang 't; ioa4 befit
sera tilftet = wat je hart begeert; er filftet
nacb ... = hij verlangt naar, begeert].
2iefter, m. -4, - = luister; luster, kroon;
luuster (een stof).
[I. Iiiltern, icirn. (b.) = verlangen, begeeren].
II. Iiiltern = begeerig; well ustig, ontuchtig,
geil.
Viiltern4eit, to. - = begeerigheid, verlangen,
zinnelijke lust; ontuchtigheid, geilheid.
luft'ertuedenb = trek gevend, opwekkend.
Vuftlatyt, iv. = pleiziertocht, uitstapje, toertje.
tuffgang, m. - laan, wandeling, wandeldreef.
ituffnarten, m. = pleiziertuin, park, lusthof.
2ufftyrin, m. = bosschage, lustboschje.
Vufffictu4, f. = buitenverblijf, uitspanningsoord.
Vuft'hiii0Men, f. = prieel, koepel, paviljoen.
tuiftia = lustig, vroolijk, blijde, grappig, plezierig; [aangenaam, genoeglijk, lief, bevallig,
vroolijk; geneigd, begeerig; tuft* 43erfon =
grappemaker; I .. er Mat = nar]; ficb I. fiber
alien macben = zich vroolijk over iem. maken;
l8ruber 2.= vroolijke klant, vroolijk Fransje;
_ba4 bin id) I. = daar heb ik lust of zin in.

Vultigteit, tv.- = vroolijkheid, blijheid, plezier.
2u'ftinntacijer, m. = grappemaker.
Vufficicht, iv. = pleizierjacht.
Vutt s tager, f. == plezierkamp.

viorttno, tu. -(e4), --e = wellusteling.

Vtiffmorb, in. = moord met verkrachting.
2nfit'ort, in. = plaats van vermaak, uitspanning.
Vuffreife, tn. = plezierreis.
Viiftritti, m. -- = lustrine, glanszijde.
Vitferitt, m. = wandelrit, rijtoertje.
Vultrum, f. ----, ..ra U. ..ren -----= lustrum.
Vufifttiff, f. = plezierschip, jacht.
2ttit'fitIot f. = lustslot.
itaitleutte, iv. = venerische ziekte, [ziekelijke begeerte].

tift'fOtel, f. = blijspel; [vermaak].
VufffpiefbicOter, m. = blijspeldichter.

ittiffluitibtten, f. = bosschage, lustboschje.
tufenoanbein, f(ttn. (b.) = wandelen.
Vuiftuanbler, in. = wandelaar.
Vutbera'ner, m. -4, - = Lutheraan.
luthera'nifeb, tutOe'rifri) = Luthersch.
Vulberftubt, in. = groote gemakkelijke stoel.
Vu'Oertuin, f. -(e)4 = Lutherdom, Lutheranisme.
utfrirbetttei, m. = dotje (voor kleine kinderen).
lutItten, fcbtv. (b.) = zuigen, slorpen, lepperen.
Vutliter, m. -4, - = speen, zoethouwer.
Vutler, m. -4 = slappe brandewijn.
2iitlicti, 1. = Luik.
fitlictier, m. -4, - = Luikenaar.
Viit'tieberin, iv. -, -nen = Luiksche.
tutvfeite, in. = loefzijde.
itiblviirt4 = to loevert, in den wind.
Vugation', iv. -, -en = luxatie, verrekking,
verstuiking.
fug'emburgif..4 = Luxemburgsch.
fuguriiW --- luxurieus, weelderig, verkwistend.
Vu'guL m. - = luxe, weelde, pracht.
tu'gtO II artifet, tn.; =fteuer, to. = weeldellartikel; -belastmg.
VU3ern ', f. = Lucern.
2u6er'ne, iv. - = luzerne.
Vu'3ifer, m. -4, - = lucifer; Lucifer.
ttjce'um, zie 2baelt tn.
2trbia, to. = Lydia.
Vtrbiett, f. = Lydiö.
Itrbifiti = Lydisch.
VONOo'biunt, f. -, -fen = lykopodium,
wolfsklauw.
Vtgurg', m. = Lykurgus.
Itgur'nifd) = Lykurgisch.
ItjutObalifti) = lymphatisch.
VtituOtrbriife, iv. = lymphklier.
Vtilitli4e, to. -, -It = lympha, lymphe,
bloedwater.
n100'nefiff/e, let. = lymphvaten.
itytt' djett, fcbio. (b.) = lynchen, 't lynchrecht
uitoefenen.
2IntOitift13, iv. = l3 nchrecht.
2tjon', 1. = Lyon.
Vtio'ner, m. -4, - = Lyonees.
V1Yra, to. -, 211ren u. -4 = tier.
Vt-frif, iv. - = lyrische poezie, lyriek.
VtYriter, m. -4, - = lyricus, lyrisch dichter.
firrifc4 = lyrisch.
Vtgor, f. -(e)4 = lysol.
ittMelint, f. -4, -pen = lyceum.

9n.
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9n.
9N, f. = M
= garf,
= mein; mille (duizend).
= Meter;
zie Knnabme.
m.
=
Maeander (in de oudheid
Miian'ber,
naam van een sterk kronkelende riv. in
Kl.-Azie); Grieksche versiering van gebroken
rechtelijnen of van spiraallijnen.
tudan'brifd) = maeandrisch, kronkelend, in
elkaar gedraaid.
Maar, f. —(e)&, —e = plas, meer (nl. in den
krater van uitgebrande vulkanen in de Eifel).
ffRaa, in. = Maas.
—(e)&, —e maat, scheepsonderMoat,
officier.
= maatjesharing.
Maat'iccring,
Ttnaccaro'nt :c., zie 931affaroni 2C.
zie
nacbiabefit.
Macciitaberti,
Maccbo'rtien :c., zie Vabebonien 2c.
Miicelt(a4), zie 9i1a3en.
Ma'clie, iv. — = maak, bewerking; maakwerk, maaksel, techniek; in bet Oa* rein =
in de maak zijn; einen in bie DI. nebmen =
iem. bewerken, trachten te vormen.
nta'clytt, fcbtv. (b.) = maken, doen; ba4 (Oett)
opmaken; (2icbt) aansteken; (getter) aanleggen, aanmaken; (ftaffee, Zee) zetten; (een of
ander muziekstuk) uitvoeren, maken; 2 unb
3 maebt 5 = 2 en 3 is 5; ba& macbt3ufammen
7 Varf = dat is samen 7 Mk.; Iva& tn. Sic?
= hoe vaart U? macben Ste e& Tv, ban.. =
zie 't zoo te schikken, dat..; einen tn. =
't (spel) van iem. winners; iva& ift 3u m.? =
wat te doen? fo macbt er e4 immer = zoo
doet hii nu altijd; ba ift nicbt& au m. = er is
niets aan te doen; bile mat bie act4e? =
hoe doet 't katje? tn. Cie bocb! = maak toch
voorti ba& macbt mir Nngft, bange dat
maakt mij angstig, bang; ba4 macht ft petit
= geeft trek, wekt den eetlust op; jett macbt
er emit = nu meent hij 't ernstig; ein egamen, eine Reife m. = (een) examen, een refs
doen; einem areube, F8ergniigen m. = iem.
plezier doen; ba& macbte mir atlertei (*banfen dat gaf me allerlei te denken; er macbt
ltt done = hij doet (handelt) in wol; taffen
Ste mid nur tn. = laat mij maar begaan;
hij speelt voor M.;
er mat ben Me1obiftv
einem Mut m. iem. moed inboezemen,
geven; ba& macbt ni4)0 = dat hindert niets;
id made mir nicbt& barau4 = ik geef er niets
om, ook: ik trek me er niets van aan; eg
einem ref* m. ='t iem. naar den zin maken;
ft made mir Sorgen nm ibn = ik maak me
over hem bezorgd; tote Sum Scbauftiieten gentacbt = voor tooneelspeler in de wieg gebie Cade macbt gob = komt
legd; fist
in orde; ante gebt'&? mactit rid) = ..schikt
nog al; ba& Setter macbt ficb ='t weer wordt
goed; biefe& lteib macbt ficb febr gut = staat
heel goed; bie .t.eirat ivirb ficb m. = 't huwelijk komt tot stand; rid an einen m. = zich
tot iem. wenden of zich op iem. werpen; rub
an bie Krbeit = aan 't werk gaan; ficb auf
ben leg nt., ficb auf We Seine, auf bie StriimPfe
in. = zich op weg begeven; ftd) auf beat

Staube, ficb bebon m. = zich uit de voeten
maken; zie ook anbeifcbig, kluge, Taut,
l arge.
—en = kuiperij, intrige;
Ma'dienfitaft,
(listige) overeenkomst.
— = maker, knutselaar.
Mascber, tn.
Malterlott, m. = maakloon.
Martiaberti (spr.: makki..), m. = Machiavelli.
rttarliiaberilftifit = machiavellistisch, sluw
politiek, geen middel ontziend.
fnattinatiott', iv. —, —en = machinatie,
intrige.
Mai*, iv. —, Taticbte = macht, vermogen,
geweld, machthebber, gezag; mit alter Wt. =-met of uit alle macht; mit 9,JI.= met geweld;
ba4 ftebt nicbt in meiner 9,31. dat is niet in
mijn vermogen; bie biiterticbe E.= het vaderlijk gezag; bie bervaffnete WI. = de gewapende
macht; au& eigener 931. = op eigen gezag;
bie brei Olticbte = de drie mogendheden.
= bevoegdheid, macht,
Maittliefitgtri4,
wettig gezag.
Mactit'bereicii, m. = sfeer, machtgebied.
= machtvertoon, ontMactirentfattung,
plowing van macht.
= volheid van macht.
antubt i filitc,
MacPCgcber, = lastgever, volmachtgever.
Maitt'nebot, f. = hoogste gebod, willekeurig
bevel.
Maditibaber, m. = machthebber, -hebbende.
= machtig, krachtig, sterk, geweldig,
groot, omvangrijk, kolossaal; einer Spracbe m.
fein = een taal meester zijn; be& 9Itiuber&
m. iverben = den roover meester worden.
[miidj'tigen, Irbil). (b.) = machtigen.]
Miicifticifeit, iv. = breedte, dikte, omvang.
[ntijotiglim = machtig(lijk)].
titad)rto = machteloos.
— = machteloosheid,
MarViofigfeit,
onmacht.
MarlitInittet, 1. = machtmiddel.
MacOtlinudi, m. = machtspreuk; einen
tun = met een machtspreuk iets afdoen;
= een dooddoener.
ein bernicbtenber
Marlit'ftettung, iv. = (politieke) macht, gezag.
= almacht, soeMad)t'borifoutntenbeit,
op eigen gezag.
vereine macht ; au& eigener
991adOlvort, f. = machtwoord.
f. maaksel, geknutsel, knoeiwerk.
Mae/liftoff), m. —(e)&, —e = mackintosh,
waterdichte stof of mantel.
—, —en; Mabaltte, iv.
stab., Mabaut',
—n = mevrouw, juffrouw, vrouw.
f.
--&,
—
=
meisje, dienstmeisje;
MiibAct-t,
fur cafe& = meid alleen.
MiibltetterAie4ung, 111. = meisjesopvoeding.
ntiibidyn4aft = meisjesachtig; bedeesd.
fetab'ettbaftigicit, iv. —= meisjesachtigheid.
Miib'cijettfteitti, f. = tehuis voor dienstboden,
voor vrouwen.
= meisjesgek.
Mdbicivittiteci#,
MabActtraub, m. = schaking, ontvoering,
maagderoof.
EOlab'Oettrauber, tn. = schaker.
Mab'olOcitfdpie, tv. = meisjesschool.
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—n = made, mijt, wormpje.
Ma'be,
fOlaberra, zie Wtabera.
= meisje.
1. —4,
I. Mabe'ra, = Madera (eil.).
II. Mabe'ra, Mabe'ratnein, nt. = madera.
vol maden, vol wormers.
ma'big
Mabon'na, iv.
..bonnen = Madonna.
^ abrib', = Madrid.
Mabri'ber, in. —4, — = bewoner van Madrid.
Mabrigaf', —(e)4, —e = madrigaal, kleine
herderszang.
Maeftro, nt. —8, —4 u. ftri = maestro,
meester (groot componist).
- = mafia (geheime
Marfia,
misdadigersbond op Sicilie).
tU1aga;in', 1. —(e)4, —e = magazijn, depot,
winkel; laadruimte (fm $oftinagen).
Magaginier' (spr.:..n-jee), tn. — — ; Maga:
gin'bertvafter, m. = magazijnmeester.
—, Tlagbe
meid, dienstmeid,
^ agb,
-bode, -maagd.
Magbafetta, Magbafene, iv. = Magdalena;
boetedoenster, boetvaardige.
Magibeburg, T. = Maagdenburg.
Maagdenburgsch.
mag'beburgifdi
Miig'beberberge, ix). = Eljltibcbenbeint.
Magibefantuter, :ftube, Magblauttner, iv.=
meide-, dienstbodekamer.
meisje.
Magbleitt, 1. —1, —
— = straat van
MageffjaenCftrafle,
Magelhaens.
m. —4, — (aud Dagen) = maag;
ba4 tiegt im
= dat ligt zwaar in de maag;
fcb babe fbn im WI. ob. er fiegt nth im =
ik kan hem niet uitstaan; fdj bab'4 im Wt. =
ik ben 't zat; bamit bat er ficb ben WI. ber,
borben = daar heeft hij een broertje aan dood;
einem bungrigen WI. ift nidjt gut 13rebigen =
praatjes vuilen geen gaatjes.
^ a'genbefebtverbe, = last van de maag.
Mas genlIbitter, m.; :brennen, f.; :briiden,
1. = maagIIbitter; -zuur; -drukking.
=
Ma'genll efigier, f.; :effeng, to.; :fieber,
maaglIelixer, -essens; -koorts.
Ma'genll gegenb, to.; :frantOf,
:Tranneit,
= maaglIstreek, -kramp; -ziekte (-lijden,
-kwaal).
Ma'geniltreb, m.;
f.; :Offafter,
maag kanker ; -kwaal ; -pleister.
Ma'genlIPiffe, to.; 1,t1lber, f.; :reig, m.
-poeder; -prikkeling.
Ma'genlIfaft, m.;
it).; Jcbtnergen, $1.;
= maagPsap; -zuur; -pijn;
zfrfitviicOe,
-zwakte.
nta'genftiirfettb = maagversterkend.
Ma'genlitiirfung,
:troOfen, gm. = maag1I(ver)sterking, -druppels.
nta'ger mager, schraal, dun, nietig, onbeduidend; m. hieeine ,f)o)Ifenftange, inie eine
Scbinbet, ink ein Said iota = als een talhout,
als een stuk hout.
— = magerheid, enz.
Ma'nerfeit,
Ma'gerntiftb, iv. = taptemelk.
= maggi, een soepspecerij.
11 ng`gi, 1.
— = magic, tooverkunst.
Magic',
= maaier, Oostersch wijze.
Ma'gicr, in. —I,
— = magicus, wijze, tooMa'gifer, m.
venaar.
nta'giftf) = magisch, tooverachtig.
Magi'iter, m. —4, — = magister, meester.
Magiftrat', m. —(e)8, —e = magistraat, stedelijke overheid, college van Burgemeester
en Wethouders, gemeenteraad.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.

MaOner.

MagiftraWntitglieb, 1. = lid van 't college
van B. en W., gemeenteraadslid.
—, —en = magistratuur,
Magiftratur',
overheidsambt.
m.
—en,
—en = magnaat, (HonMagnat',
gaarsch, Poolsch) edelman.
Magnefia, in. — = magnezia, bitteraarde,
talkaarde.
magnefiabaftig = magneziahoudend.
Magnefit', m. — (e)4, —e magneziet, talkspaat.
= magnezium.
Magne'fiunt, f.
Magnet', at. —(e)4 u. —en, —e = magneet.
magneetijzer.
Magnereiren, 1.
Magnet'eifettftein, m. = magneetijzersteen,
natuurlijke magneet.
magnetifd) = magnetisch.
—e = magnetizeur.
Magnetifeurs, m.
magnetifie'ren, fcbtv. (b.) = magnetizeeren.
^ agnetWinnO, tn. — = magnetisme.
Magnetinabef, in.; :fteitt, m. = magneetifnaald; -steen.
magnetometer.
Magnetometer, 1. (ob.
..fiai= rector magnificus.
Magnisfifu4, m.
= magnificentie, rector
94nagnifigeng', iv.
(van een universiteit).
—n = magnolia; tulpeboom.
Magnetic,
magot,
allagot' (magkoo), m. —8, —b
Turksche aap.
Maglante, nt. —n4 = maanzaad].
Magijar' (spr.: madzjaar), in. —en, —en =
Magyaar, Hongaar.
= mahonie.
Mabagolti,
Mabago'nillbaunt, m.; : 404, f.= mahonie IIboom; -hout.
Ma4b, iv. —, —en = 't gemaaide, wat gemaaid wordt, hooiland, 't maaien, zwade, streek.
zie lDldljer.
= Mandi.
Mairbi, in. —(4),
= maaimachine.
Miilentafttine,
fdpv. (l.) = maaien.
— = maaier.
Ma'f)er, m.
Mii'berfobn, m. = maailoon.
= maaitijd.
Maljeacit,
maal, gastMaijf, T. —(e)4, —e u. Viibler
maal, maaltijd.
utairfen, unr. (b.) (fcb ma)le, mabfte, gentablen)
= malen; Met auerft fommt, mabit ?merit =-wie eerst komt, eerst maalt.
9.)labl'gattg, rit. = stel molensteenen; loop van
den molen.
Maigigetb, 1. = maalgeld, -loon.
Mabf'gerittne, f. = molengoot, -beek.
zie afintiiblicb.
anabtlitertjt, m. = molenaarsknecht.
1abl'ute4e, tn. = maalloon.
in. = korenmolen.
[Mahrfrija#, m. = bruidsgift, bruidschatj.
volksvergaderplaats,
Mabiltatt, :ftiitte,
rechtplaats.
belasting
op 't gemaal.
=
Mabliftetter,
Mabflftront, m.; :gain, ni.; wit, tn. =
maal stroom ; -tand ; -tijd ; gefegnete Wtablaeft I
= eet smakelijk I of wel bekome 't u! of goeden
dagI proi(i)t gitabtaeit!
morgen brengen!
invorderbaar.
ntaftifbar
Maffltibrief, m. = maanbrief.
—n = manen.
Miiirt,c!,
ntafrtten, fcbto. (b.) = manen (um etiv. om
iets); einen an etiv. m. iem. aan iets doen
denken, herinneren; eizten au etiv. m. = tot
iets aanmanen; [einen ether Sacbe m.].
= maner, aanmaner.
Mafyner, m.
27
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Majorka.
fOtabn'frOrelben, f. = maanbrief.
Majorla, f.
—, —en = maning, aanmaning, Majorfa'ner, tn.
MalYnung,
— = Majorkaan.
waarschuwing, herinnering.
Major4'rang, m. = majoorsrang.
= majoorsplaats.
Ma'4onteb, zie Vobammeb.
Major4Itelle,
Mabr, nt. —(e)4, —e = nachtmerrie.
Majui4lel, tn. —, —n = hoofd-, kapitale letter.
macadam.
Mairre, zie M u r(e).
u. I. —(e)4
Maiabant',
= [merrie], knol; lieder- utarabantifie'ren,ifttn. (ti.) = macadamizeeren.
—,
I. Mii0're,
lijk vrouwspersoon.
—n = makame, berijmde
MaraItte,
II. MOW, m. —n,

Wren, 1. = Moravie.
ntairrifrO = Moravisch.

Moravier.

prozavertelling.

Maraffarlif, 1. = Makassarolie.
Malel, tn. —4, — = vlek, smet, schandvlek.
zie M ii r t e.
Miirefet, tv. —, —en = vitterij, vitzucht.
u. —(e)4, —e(n) = Mei, bloei, ntaletro = smetloos, zonder smet, vlekkeloos,
nt.

bloeitijd, lente.

Mal'baunt, m. = meiboom, berk.
MaFüliintrben, 1. = lelietje van dalen.
—n = meidrank.
Mail/01We,
Matbutter, tr. = meiboter, grasboter.
— = maagd, jonge dochter, meisje.
Mall),
Maisbenipeerb (spr.: meedenspietsj), m.

onberispelijk.

smetteloosheid, vlekkeMaleffoftgfeit,
loosheid, reinheid.
inaleftt, fcbtn. (b.) = aanmerken, vitten, kritizeeren; makelaar zijn.

Mali, tn. —4, —4 = maki, halfaap.
Matfabirer, nt. —I, — = Maccabeeer.
= maidenspeech, eerste redevoering.
maccaroni.
Maffaro'nt, $f.
m. —n, —n = mei, ntariaro'nifclo Oerfe = maccaronische verzen
—n;
Mare,
meitak, meigroen, jonge berkestam.

(gemengde verzen in verschillende talen).
— = makelaar;
beeiblater, amttfober 9n. =beêedigd makelaar.
— = vitter.
m.

[mai'en, fcbtn. (b.) = Mei zijn, bloeien; tot 9Ytarfer, Meier, m.
Mei maken].

MarettglactcOett, f. = lelietje van dalen, mei-

klokje.
Mailer II bald, ; ; : Ref aft, f.;
1. = meiveld; ook: dijkgrond.
:journal, 1.; :lo4n, tn. = makelaarsljbank,
-loon (provizie, courtage);-zaak;-boek;-loon.
Mallifit, tn. = elft.
—n = makreel.
Mati glarfiten, 1. = lelietje van dalen, mei- Marre'le,
klokje.
Marrofo4'uto4, m. — = makrokosmos, het
= meikever.
heelal.
Mallafer,
1. = jong katje.
—n = makroon, bitterglarrette,
koekje.
Mallattb, 1. = Milaan.
— = Milanees.
Marliinber, m.
MarroplAale, m. —n, —n = makrocephaal,
groothoofdige.
= Milaneesch.
Mailanber,
zie naibtilmcben.
Marline,
Maittlatur', tn. — = misdruk.
m. —(e)l, —e
vlagzalm.
Matulatur'bogen, m. = onbruikbaar vel of
Ttnat' fuft,
:ntonat, In.-=Meilflucht; -maand. blad.
Main, m. —(e)4 = Main.
I. Mal, f. —(e)4, —e u. Miter vlek, teeken,
Mena, f. = Mainz.
moedervlek, merk, merkteeken, herkenningsMain'aer, nt. —4, — = Mainzer.
teeken, gedenkteeken; goal; be4 ebrabe4
=
Ma10, m. — u. —e4 = mais, turksche tarwe. ba4
abma f; ant Beim g ate! = voet bij
stuk!
MaffefratiOarat, tn. = mout-, mengtoestel.
Mail**, — = spoeling, met warm water II. Mal, f. —(e)4, —e = maal, keer; ein
doortrokken mout.

ntat'frOett, fcbtn. (ti.) = (mout) verdunnen.
= moutbelasting.
Mairdrfteuer,
Ma14'felb, 1. = maisveld.
MaWrebler, m. = maisrepelaar.
Martrani, tn. = meidrank.
Mattreffe, zie Tliitreffe.
Mai3ena, 1. —4 = maizena.
Majeftiir,

—, —en = majesteit.

ntajeftiftiCM = majestueus, koninklijk, vorstelijk, heerlijk.

Majeftii0' beleibtgung, tn., =1"erbrerben, =

majesteitsschennis.
= iem. die schuldig
is aan majesteitsschennis.
Majo'llfa, tn. —, —fen = majolika.
majoor.
TOlaior', m. —(e)4, —e
Majoratt', tn.—(e0, — e = mariolein (een plant).
Majorat', 1. —(e)4, —e = majoraat (eerstgeboorterecht); goed, dat den oudste toevalt.
Majoratellerbe, m.; :ben, m. = maj oraats erfgenaam; -beer.
— = majordomus,
Majorbo'nuO, m.
huismeier.
majorenn' = meerderjarig.
— = meerderjarigheid.
Majorennitiit',
tetttioritiit i , to. —, —en = majoriteit, meerderheid van stemmen.

Majeftat4lterbre4ier,

ant ba4 anbre = keer op keer; au berfcble:
benen Oaten, [3u iiftern Eaten] = herhaaldelijk; mit einem Mate = opeens (zie ook:
attemat, ein anbermat, bie4mat, brei=
mat, einmat, eritemal, efnmat, manc,
mat).
III. mat = Bens, ereis.
ntafallairifc4 = Malabaarsch.
m. —(e)4, —e = malachiet (een
groen gesteente).
9,nalagaiveln, m. = malaga.
Matare, m. —n, —n = Maleier.
—, —nett = Maleische.
Malatitt,
= Maleisch.
= malaria, moeraskoorts.
Malaria, tn.
zie fftataie.
Wittl'eljett, f. = Maaltje, Malia, Amalia.
[ntaleberett, zie bermatebeien].
$I. = Malediven (eil.).
m. —en, —en = boosdoener,
misdadiger.
Malefi3lerf, m. = slechte kerel, beroerde kerel.
maim, 1cto. (b.) schilderen, kleuren,
tatoeeeren, afschilderen; fief) nt. = zich
afteekenen; mit gematten Taangen = met geblankette wangen; icb mate bir ettna4 = ik
fluit je wat, ik zou je danken; man fort ben
Zeufel nidjt an bie Taanb m. = men most geen
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slapende honden wakker maken of praat je
van den duivel, dan trap je hem op z'n staart.
— = schilder.
Mater, m.
= schildersakademie.
Mailerarabentle,
schilderkunst; schilMefferd', tn. —, —en
dering, schilderij, schilderstuk.
MaiterfirnW, m. = schildersvernis.
Maitergotb, 1. = fijngewreven bladgoud.
maiterift = schilderachtig.
Maiterilireibe, m.; :fun% tr.; :1e4riing,
= schilderslIkrijt, -kunst;
m., :Olitfel,
-leerling; -kwast.
Mailerfanthe, = palet.
= schilderschool.
Maiterfebute,
Maiierfilber, 1. = fijngewreven zilver.
Maiterftoa, m. = schildersstok.
—e = malMaffieur' (spr.: maleur), f.
heur, ongeluk.
—n = malice,
Manice (spr.: maliesse), in.
boosaardigheid, kwaadaardigheid.
= malicieus, boos-, kwaadaardig.
Maliraften, m. = schilderkist.
Maim, m. — (e) = bovenste laag van de
juraformatie; molm, mulm,
= grenszuil, -paal.
MaMule,
9Yletrftein, tn. = grens-, gedenksteen.
(een korenmaat,
—
m. u. f.
ruim een) mud; (een houtmaat) vaam.
Maileapt& = vaamhout.
= in mudden of in vamallern, Wu.
men afmeten.
Marterfact, tn. = mudzak.
— = Maltees, Maltezer
Matteifer, m.
ridder.
Maltelerilfrem, f.;:orben, m.; :Titter, m. =
Maltezer II kruis; -orde ; -ridder.
ntafte'fiteb = Malteesch.
mattraitteiren, maltrittleiren, iAtu.
=
maltraiteeren, mishandelen.
malvezij.
Matbalier (4 Sitben), m.
May be, in. —, —n = maluwe, malve, kaasjeskruid.
marbenartig = maluwachtig, malveachtig.
Mal& 1. -- e = mout ; zie ook o f e n.
Mettplbier, 1.; :boben, m.; :butt-irk tn.;
:bane, in.= moutlibier, -zolder; -kuip; -eest.
kenteeken, merkteeken.
Mat'viitett, f.
= mouten.
mat'3en, mal'aen, fcbin.
mouter.
Mat'aer, Mali3er, m.
Tictia'egtraft, tn. = moutextract.
roerstok.
MatAirritere, in.
= mouthlMa131 11ntiible, tn.; 4e4aufel,
molen; -schop.
MaY3'fftrot, f. = geeest mout.
Met18'fteuer, tn. = moutbelasting.
= mouterij.
Ma13lettne,
Mal8itrither, $f. = spooling.
= mama.
—,
Manta',
Mameluai m. —en, —en = mameluk.
= mammon, aardsche
Mammon, nt.
rijkdom.
MantimotObiener, nt. = vereerder, slaaf van
den mammon.
= mammoeth.
Matnintut, —(e), —e u.
—, —en = mamzel, (me)juffrouw.
Mantfati,
I. man = men; je; man fann nie tniffen = men
(je) kan nooit weten.
II. [man
(norbb.) maar].
Miina'be, —n = maenade, bacchante.
matteb = menig; nt. ether = menigeen; tn.
tieb0 Val = menig keer.
mattiMer (man*, manct0) = menig, menigeen; man* = vele, verscheidene; man*

manacle.

fagen = vele (vele menschen) zeggen; Wenn
mattcber Vann iniitte, tiler it-camber Vann
War, fo tate inOt ntancber Vann mancem
ntOr g r = als men elkaar maar beter kende,
zou men elkaar meer waardeeren.
velerlei, verschillend, allerlei,
manIterfet
velerlei zaken.
zie Vanfefter ze.
ManicOdter
mattrWmai = soms, bijwijlen; [tnenigmaal].
Manic°, zie 91anfu.
Manbanti, nt. —en, —en = mandant, mandator, volmachtgever, principaal.
Manbarini, m. —(e) u. —en, —e(n) = Mandarijn, hooggeplaatst Chineesch ambtenaar.
Tlanbarilte, —n mandarijn(tje),
kleine sinaasappel.
—e = mandaat, opdracht.
Mattbati, f.
Manbatar i,
—(e0, —e = mandatair, gevolmachtigde, lasthebber.
—n = mand].
Mattibe in.
—n = 15 (ook wel 16)
I. 9)1an'bet,
stuks, snees; 3 V.tier.
—n = (vrucht en klier)
II. Manilla,
amandel, mangel.
ntattibefartig = amandelachtig.
m.
Man'beillbaum, m.,
to.;
amandelll boom; -bloesem; -pap (-melk).
Maniballbrept, iv.; :Trot, 1. = amande111krakeling; -brood.
man'beffiirmig = amandelvormig.
= amandell!pit
Maniballfern, m., 4feie,
(-steep ); -zemelen (-poeder).
Marebetiriibe, in. = blauwe kraai.
Matt'befIlfueben, to. ; = mitc4, in.;
f. =
amandel II koek ; -melk ; -olie.
=
m.; :torte,
Man'bellifeife,
amandel II zeep; -deeg (-pas); -taart.
man'bettoeife= bij vijftientallen. sneesgewijze.
—n = mandoline.
Manboiline,
= mandragora,
—,
Manbrago'ra,
alruin-, tooverwortel.
—e
=
mandril,
boschduivel.
Manbrill', — (e)6,
I. 4Plattibfebn, f. = Mantsjoetaal.
Mantsjoes.
II. Manibfebu, 1M.
Mattbfrburdi bie = Mantsjoerije.
Mane'ne (spr.: maneezje), — —n = manege.
Ma'nen, 93f. = schimmen (van de overledenen).
[Juana (norbb.) = onder, tusschen.]
Mangan', f. —(e)& = mangaan.
mangaanzuur.
Mattgan'fanre,
—n = mangel, kalander.
Matti ge(1),
Maniget, nt. Vanget = gebrek, gemis,
behoefte, schaarschte, nood; ondeugd, gebrekkigheid, onvolkomenheid; au& 9Banpet an
eerfeugen = uit, door gebrek aan ..; [Vanget
mit (den.].
mangelplank.
Man'gallbrett, f.
vrij van gebreken.
mani geffrei
gebrekkig, onvolmaakt, onmani gabaft
volledig, verkeerd, slecht.
Mani getbaftigfeit, in. —, —en = gebrekkigheid, onvolmaaktheid, onvolledigheid, ondeu gdelijkheid.
Man'ge(1)0o16, f. = mangelrol.
I. man'geht, fcbin.
= ontbreken, fate"),
mangelen; mangete einer Sa*, mir man=
geft ether S. = ik heb, hid gebrek aan iets,
ik ontbeer, mis iets]; ba'& 05elb mangeit mir,
mangett mir an Wetb = ik heb gebrek aan
geld, 't ontbreekt me aan geld.
II. matti ge(I)n, fctin. (b.) = mangelen, rollen.
ntanigeN uit gebrek aan, vgl. 9,1n n a bin e,
Baf)tung.
27*
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Mangsfutter, f. = mengvoer.
Mana'aut, T. = metaalmengsel.
Mangsforn, 1. = mengkoren.
—(eA —e = beet, biet.
Man'aotb,
— Manicheeer, schuldManirWrer, m.
eischer, woekeraar.
—n = manie.
Manic', iv.
Mauler', tn. —, —en = manier, wijze, trant,

Manteltrager.

— = manhaftigheid, manneMann'tleit,
lijkheid; [mannelijke leeftijd].
man'ttigfacb, :faltig = menigvuldig, -voudig,
veelvuldig,-voudig,verschillend,onderscheiden.
Maninigfaltigfeit, In. — = menigvuldigheid,
verscheidenheid.
= iedereen].
—, —nen = mannin, vrouwj.
[MiinItin,
= mannelijk, manachtig.
— = mannetje.
ntiinn'ficb = mannelijk.
— mannelijkheid.
MiinnThtfelt,
Mann'tic4ernetnefir, f. = Mannlicher geweer.
MantWbilb, — = man, kerel, vent.
—, —en = manschappen,
Mannlotaft,

goede manier; mit outer
= netjes, behoorlijk; ba& ift feine
dat is geen manier
van doen, geen gebruik.
manierierf = gemaniereerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk.
utattierliit = netjes, beleefd, wellevend, beschaafd.
ManierliMfeit, tn. — = beleefdheid, wel- bemanning; (sport) elftal.
levendheid, beschaafdheid, goede manieren.
IttamWbict = mansdik, zoo dik als een man.
felanifeff, f. —e = manifest, publieke Mattn.Werbe, m. = erfgenaam van een manverklaring, bekendmaking.
nelijk leen.
Mattifeftation', tn. —, —en manifestatie, MattrWIlacile4t, 1.; =1t1),
openbaring, blootlegging.
m.; :0entb, 1. = mans II gezicht ; -hand ; -handManifeftation'elb, m. = manifestatie-eed, schoen,_ -hemd.
eed, dat niets verduisterd is.
ntantt4'4ocii = manshoog.
ntanifeftieren, fcbtn. (b.) = manifesteeren, in MantWilOhe, in.; :but, tn.; :nab, 1. =
't openbaar een verklaring afleggen.
mansilhoogte, -hoed; -kleed.
= Manilla.
I.
MantWitofter, f. = manneklooster.
—, —&; Mani'la3igarre, tn. = Mann^'lilange, tn.; :teute, V.; :name, in.;
manilla(sigaar).
= mansgengte, -lui; -naam;
:perfon,
-persoon.
Mani'laOanf, tn. = manillahennep.
maniok, broodwortel.
manneplicht, mannem. —(e)&
Mantt4'pflic4t,
Matti'pel, m. — = manipulus, afdeeling. lijke plicht.
Manipulation', tn. —, —en = manipulatie,
tn.; :fcbuO, nt. = mansiljas,
9)sano
-Ich
hand greep, handeling.
liet II r°11'
manipulie'ren, Icbtu. (b.) = manipuleeren,
MannOltantm, tn. mannelijke stam, manbehandelen, to werk gaan.
stam.
= mannestem.
manfierett, fd)tv. (b.) = mankeeren.
ManniVftimute,
= deficit, te-kort
Manlo, T.
utann'toft = manziek.
Mann, tn. —(e) g , Manner = man, echtgenoot; MantWtolOeit, = manswoede, manziekte.
foniet auf ob. fur ben M. = zooveel per man, Mann4lrarlit, tn. = manskleeding.
per hoofd; feinen M. finben ob. an ben recbtert MantO'tren, tn. — = kruisdistel; (gamanM. fommen zijn man vinden (die hem staat);
der)eereprijs, ook: mannetrouw.
an ben unrecbten fommen = aan 't verkeerde MantWboli, f. = man(s)volk.
kantoor komen; 9,11ann& genug = mans genoeg ; Mattn4'3uclit, to. = krijgstucht, discipline.
Wenn gtot an ben V. fommt (ob. gebt) als Manttiveib, f. = manwijf.
de nood aan den man komt; Wit ftebn afle Manometer, T. u.
— = manometer.
fur einen M. = wij Etaan allen voor elkaar ManiYber, f.
— = manceuver.
in; er ftelIt feitten Vann= hij staat zijn man; maniitirie'ren, fcbtn. (b.) = manceuvreeren.
—, —n = dak-, zolderkamer.
= steun op u zelf alleen; Manfar'be,
felt* ift ber
ein 253ort = een man een man, een ManfrO 2c., zie 9,Ranticb 2C.
ein
woord een woord; bier
ljodj = vier gele- Man'fiteiter, gein.: Manfc4efter, tn.
=
deren diep;
(V. gitannen) = leenman,
manchester, katoenfluweel.
=
Manvazal, krijgsman; zie ook : bring e n, b a au.
:tum,
ManfcliefterlIPartel, tn.;
chesterpartij, -school; vrijhandelspartij, -school.
= manna.
f.
Manna, In.
mattnlutr = manbaar, huwbaar, rijp, vol- Mattfriietle, manchet; er bat
wassen.
gYtattfcbetten = hij is bang.
= een Boer, die den
Mattit'barielt, tn. — = man-, huwbaarheid. Mattfclietlettbauer,
fijnen heer wil spelen.
— = mannetje, ventje,
MiinnAen, T.
kereltje; macben (Oliinnercben madjen) = Manfcbetitenfieber, f. = angst, vrees.
= manchetknoop.
opzitten (op de achterpooten); gekke gebaren, Manfrlietlentnopf,
tn. Minter = mantel (kleedinggrimassen maken.
Miltetterifcljor,m.;:gegangticreitt,m.;:fttutute, stuk en rond oppervl. van een kegel); ben E.
= manne 11 koor ; -zangvereeniging ; -stem.
nacb bem Sinbe bangen ob. breben, ben M.
auf beiben 91cbfeln tragen = de huik naar den
Miitenertreu, zie Ttanntren.
wind hangen.
Matfne&ilter, f. = mannelijke leeftijd.
Man'tteUraft, iv. = mannelijke kracht, wils- Man'telclyn, f. —4, — = manteltje; einer
kracht, energie.
eacbe ein
umbtingen = iets bewimpelen,
Man'neftort, f. = mannewoord, woord van vergoelijken, een glimp aan iets geven.
eerlijk man.
Man'telbreOer, m. = onbetrouwbaar persoon,
= mannelijke waardig- weerhaan.
Man'netviirbe,
heid.
Man'telPabian, tn. = mantelbaviaan.
utantfiNft = manhaftig, manmoedig, dapper, Man'telfart, m. = mantelzak.
kloek.
Man'teltriiger, tn.= onbetrouwbaar persoon,
Mannlytftigteit, tn. — = manhaftigheid, enz. weerhaan.

Mantii.
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MattIli, tu. — = mantica, mantiek, waar- MarVenlIbilb, f.; :bienft, m.; :felt,. =
zeggingskunst.
Marialibeeld; -dienst; -Boodschap (25 Maart).
Mantille (spr.: .. tielje), it). —, —n = mantille. MarFertgarn, f. = herfstdraden.
Mantiffe, iv. —, —n = mantisse, decimalen Tolari t ennla4, f. = Mariaglas, spiegelsteen.

bij de logarithmen.
Marl'enatiicfiten, 1. = klokje, campagule.
Man(i)fit, m. —e4 = morsboel, geploeter.
Mari'enfitfer, tn. = lieveheersbeestje.
inan(0'frilen, fcbtD. (b.) = plassen, ploeteren; Mart'entirite, iv. = Mariakerk.

door elkaar ploeteren.
Marine, 11). —, —n = marine, zeemacht,
Mattffifeberet", iv. —, — en = geploeter, geplas. zeewezen, vloot.
Mantua, f. = Mantua.
Marilteautt, f. = departement van marine.
Mantua s lier, m. —4, — = Mantuaan.
ffftarrnentater, In. — zeeschilder.
inantua'nifc4 = Mantuaansch.
MariltelIntinifter, nt.; miinifteritutt, f. =
Manual', 1. —(e)4, —e = manuaal, handboek, minister van marine; ministerie v. m.
dagregister; toetsblad.
Tlari'neoffialer, m. = marine-officier.
Manufattur', o. —, —en = manufactuur, TU4'1100930, m. = marine-, zeesoldaat,
fabriek, weverij.
marinier.
Manufaituriff, tn. — en, — en = manufactu- Mari'nettiefen, f. = marinewezen, marine.
rist, manufacturier, fabrikant.
marinte'ren, i4tv. (b.) = marineeren.
Manufaiturluare, 113. = manufacturen.
Marionette, tn. —, —n = marionette.
ManufafturIvarettgefitaft, f. = zaak in Marionet'tettfpiel, =Water, f. = marionetmanufacturen.
tetheater.
Manuffript', f. —(e)4, —e = manuscript, Mart'ottefrW 004 = wet van Mariotte.
handschrift, kopie.
utaritim' = maritiem, zee...
MatOn, Ir. —, —n = map, portefeuille, I. Mart, 1. —(e)4 = merg; kern, pit, kracht,
schooltasch.
't beste van jets; ba4 bringt bard) E. unb
Dnappie'ren, fcbtv. (.) = een landkaart ont- Oein = door merg en been; miibe bf4 in4 911. =
werpen].

Mar, tu. —, —en = tijding, mare.

Maratuf, nt. —4, —4 = marabout (een soort
ooievaar in Indie).

Mard'ne, tv. —, —n = marene (een snort
zeezalm).

doodmoe; fii4 in4 inncrfte DZ. = tot in merg
en been; burl) U. unb 2eOen = door lichaam
en ziel; Out fit,t bie Scbtninbfucbt fm Va. =
hij heeft de tering onder de leden: bail V.
eine4 2anbe4 augaugen = een land uitmer-

gelen.

Nlara&iWno (spr.: .. skino), m. —4, —4 = II. Mart 11). —, —en = mark, grens, grensgemaraskijn.
bled, gemeentegrond; bie MI.= Brandenburg.
Miletra4litu, m. — = marasmus, verval van III. Mart, ir. —, —en = 't mark (gewicht
krachten.
voor edele metalen); de mark (geldstuk).
Marbel, Mir'bet, m. —4, — = (marmeren) inarreunt' = markant, treffend, opvallend.
knikker.

Mar'clyn,
praatje.

f. —4, — = sprookje, vertelsel,

Metr'donburt, f. = sprookjesboek.
inar'eljent)aft = sprookjesachtig.
Miir'Menh/eft, in. = sprookjeswereld.

Marle, iv. —, —n = merk(teeken), (post-,
plak)zegel, penning, kaartje, loodje, fiche;
merk of soort.

Marleniiiftiten, f. = postzegeldoosje.
Miirler, m. — , — = Marker (bewoner van
de Mark).

Marcfyle (spr.: markeze), m. —(n), —n = utarVerfftiittentb = hartverscheurend, diep
marchese, markies.
schokkend.
Mar'cu0,, m. = Markus; g bangefium Earci = Marreten'ber, m. .---, — = marketenter,
Ev. van Markus.
zoetelaar.
Marreten'berin, tu. —,—nen=marketentster.
anarber, m. —4, — = marter.
1.
=
marterilval
Wiarictenberei',
iv. — = beroep van marke:felt,
.
;
Mar'berlItaffe, ID
(-knip); -vel (-bont).
tent(st)er, cantine.
Mire, to. —, —n = mare, tijding.
MarrgereMtigfeit, tn. = grens-, voorstederecht.
Marale, to. —, —n = morel.
MareutInen, V. = maremmen, moerassige TlarrIgehliat, T. ; : oaf, nt. = mark 11 gekuststreek.
wicht; -graaf.
Wlarett'be, Iv. —, —n = (in Tirol en Beieren) Marrgrafter, m. —4, — = wijn uit het
vespermaal.
markgraafschap Baden.
Margare i ta, anargarele, iv. = Margareta. inari'griiffici) = markgrafelijk.
Margarin', f. —(e0; Margarrite, tn. — = Mart'graffc4aft, tu. = markgraafschap.
margarine.
marlidit = mergachtig.
marfie'ren, iAry. (a.) = merken, teekenen,
Marguerite, to. —, —n = margriet.
Marginal-ten, W. = marginalien, kanttee- kenbaar maken.
keningen.
ntarlig — mergachtig, vol merg; pittig,
kernachtig, krachtig.
Marta, iv. = Maria, Marie.
=
ma(spr.:
..aazie),
to.
—,
--n
ntiirlifit = Marksch, nit de Mark.
Maria'ge
riage (in 't kaartspel heer en vrouw in de- Marfile, tu. —, —n = markieze, zonnescherm.
zelfde kleur).
Mart'lltliifyrien, I.; :Molten, m. = mergilballetje, -been ( - pijp).
MarianIte, tn. = Marianne.
MariatOereftentafer, tn. = Maria - Therezia- Marrttiann, m. = halfback.
daalder (ongev. f 1,26).
Marlobruntter, m. —4 = (een wijnsoort)
Markobrunner.
Marie, W. = Maria.
Marlolf, m. —(e0, —e = (een vogel) meeranarie'dyn, 1. = Marietje, Mietje.
kol,
meerkolf.
Marrettbab, T. = bain-marie, heet-waterbad;
(stad) Marienbad.
Marfontan'nett, lilt. = Markomannen.
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^ artijr 1, m. -4, -e = marqueur.
Marrorbitung, = reglement voor bosschen
en velden.
Marrfrnetbe, in. = grensscheiding (tusschen
mijnvelden).
= landmeterskunst (in
Martifclieibefunft,
't bijzonder voor mijnen).
= landmeter, grensMarti fMeiber, tn.
bepaler (in mijnen).
=
landmeting,
markverMarriMetbuna,
deeling.
Marrftein, tn. - mark-, grenssteen.
Mart-did, 1. = markstuk.
Marft, m. -(e), Mete = markt; marktvlek: au Vitarfte gebn = ter markt gaan; auf
ben TI. Lrinnen = ter markt brengen; miter
bem Varfte berfaufen = onder de markt verkoopen; menn ift muf3 man faufen = men
moet 't ijzer smeden, als 't heet is ; zie a u t.
:tube, to.=
Martti llbauer, m.; :bericl)t,
markt 11 Boer; -bericht ; -kraam.
marrten, fcbtu. (b.) = markten, ver- en inkoopen ; dingen, afdingen; an ettv. m. = vitten.
Martti llfletten, m.; :frau, 111. = markt vlek ;
-vrouw.
MarttifreWit, tn. = vrijheid om markt te
houden.
Mlartt'friebe, tn. == openbare veiligheid gedurende de markt.
Marttiaana, m. = marktgang, -bezoek;
(markt)koers.
Marfraiittaer, tn. = kramer, marktganger.
Martt'aiingin = op de markt gebruikelijk,
markt ...; goed verkoopbaar, gewild; tn..er
$reW = marktprijs.
Martti gelb, f. = marktgeld; geld om inkoopen te doen.
MartraefrOkift, f. = handel, koop.
= hal, koophal.
Martts baffe,
I Martt'betfer, m. = marktknecht, bediendej.
Martflitorb, m.; :cage, rv.; :leute,
:melfter, tn. = marktilkorf; -stand (stand
v. d. markt); -lui (-bezoekers); -meester.
=prew, m.=
Mariti orbituna, W.; :Plat,
marktilreglement; -plein (-plaats); -prijs.
Martti llrectit, 1.; :frkiff, f.; :frOreter, m.;
frimieret, marktlrecht (-geld); -schip
(-schuit); -schreeuwer (kwakzalver, pother,
snoever); -geschreeuw.
utarttifMreierifei)= marktschreeuwerig, kw akzalverachtig.
Martti lltaa, m.; :Pertefr, m.; T.;
:Inert, m., :3ettel, tn. = marktIldag, -verkeer; -vrouw; -waarde; -ceel (-briefje).
-, -en = grensbepaling, afMaritima,
bakening, grens, grensgebied.
m.
=
Markus;
zie ook 93/a r
Maritu4,
Mar'utarameer, f. = zee van Marmora.
- = (marmeren) knikker,
Marintel, tn.
marmel; 9,1t. fpieten = knikkeren.
-n marmelade, vruchMarutela'be,
temoes, jam, gelei.
Mariutelftein, m. = marmer, marmersteen.
= marmer.
Mariutor, tn.
MarimorlIaber, th.; :arlteit, iv.; :art, in.
marmer II ader ; -werk ; -soort.
mar'utorartig = marmerachtig.
Mariutorbanb, 1. = gemarmerde band (van
een boek).
Mar'utorbilb, f. = marmeren beeld.
201arintorblott, m. = blok marmer.
Martitori llbredier, m.; :bruelj, nt. = marmer II bewerker ; -groeve.

9Rartertio13.

= handelaar in marmer.
Marintorifiattbler,
inarintorbart = hard als marmer, marmerhard.
marmeren.
marmorte'ren, fcbtr.. (b.)
Marmorteirer, - = marmeraar.
MarimorPPalaft, tn.; :Platte, iv.; :fetal, tn.;
:Chute, tn. = marmeren paleis; m. plaat; m.
zaal; m. zuil.
m.; :Mein, m. = marmer11slijper; -steep.
Marlitoriltafel, iv.; :M gt, m. = marmeren
plaat; m. tafel.
maroibe = (zwervens)moe, afgemat.
Marobeuri, nt. -4, -e = marodeur, achterblijvend plunderend soldaat.
= marodeeren, plunmarobteiren,
derend rondzwerven, stroopen.
Marokko.
Marorto, f.
— = Marokkaan.
Marottalter, m.
mars:Main-404 = Marokkaansch.
Martrite, -n = groote eetbare kastanje.
Maroniti, m. -en, -en = Maroniet, een
zekere christ. sekte.
Maroautni (spr.:..kérO, - = marokijn.
Marofte, v.-, - = gril, kuur ; eig. „zotskap".
Marqueur', zie 931arriir.
- = markies.
Marqui i (spr.: ..ki), m.
Marqutife(spr.:..kie..),11).-, —n=markiezin.
markizaat.
Marquifar, f. -(e0, -e =
I. Mar#, tn. = Mars (krijgsgod, planeet);
held, krijgsman.
-, -en mars, mastkorf.
IL Th10, m. u.
I. inarfeb t. = marsch
II. Margit, m. Viirf,be marsch, tocht;
auf bem Varfcbe fein = op marsch zijn; bem
tni icb ben V. maten (ob. btafen) = ik zal
hem eens flink zeggen, waar 't op staat.
III. Marfifi,
-, -en = marsch, laag aan
't water gelegen kleiland.
m. -(e0, 9,Jtarfcbiitte = maarschalk.
Marifitarfaint, f. = waardigheid, ambt van,
maarschalk, maarschalkschap; hofintendance.
-, -nen = mardchale.
Marifitaffin,
Mari fr*iitClftab, :tafel, :itiiirbe, =
maarschalksjistaf, -tafel (aan 't hof); -waardigheid.
MarfrO'befe41, m. = marschbevel, bevel om
op te trekken.
ntarfiti bereit = marschvaardig.
Marfiti bereitfrOaft, W.: in ER. fe#en = marschvaardig maken.
marschvaardig.
marfrOifertia
MarfOi fieber, = moeraskoorts.
marschtempo.
MarfalfgefrOlutnblateit,
inarfel)teirett, fcbtn. (b.) = marcheeren.
marschkolonne.
Marfcirtolonne,
Marfebilanb, = marschland, laag kustkleiland, moerasland.
Marfclii lieb, f.; :little, iv. = marsch Pied ;
-linie.
Marfit i llorbnuna, iv.; :route, M.; :tempo,
1. = marschll orde; -route; -tempo.
Mar'felb, = Marsveld.
Mart3i ligaft, tn.; :laterne, iv.; :ra4e, iv.;
:fend, 1. = marslIgast, -lantaren; -era; -zeil.
Mariftaft, m. = (vorstelijke paarde)stal.
- = koude schotel, poespas.
Marite,
-n = marteling, kwelling,
Mariter, tn.
pijniging, folter, foltering, pijnbank.
= pijnbank.
Mari terbant,
- = pijniger, beul.
Mariterer, nt.
Miiriterer, zie Mirttirer.
Mariteraeritt, 1. = folterwerktuigen.
Mariterbol3, 1. = kruishout, pijnbank.
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Maffiu.

1a4faron', m. -(e)4, -e u. -4 = mascaron,
Marlertanttner, tn. = folterkamer.
ntarlern, fcbtn. (b.) = martelen, folteren, groteske kop aan deuren, kozijnen enz.
pijnigen; 5,4 ben Sto0 m. = zijn hoofd breken, Marie, h. -, -n = masker; einem bie E.
abbieben = iem ontmaskeren.
afmartelen.
McWienbatt, m. = gemaskerd bal.
Marlertob, in. -,----- marteldood.
Manenblunte, to. = maskerbloem.
Marlertnoc0e, tv. = lijdensweek.
Manenfielb, I.= maskeering, vermomming.
Marltla, tn. = Martha.
ntartialifc# (spr.: ..tsi..) = martiaal, krijgs- Manentana, :3ug, m. = maskerade.
haft g.
Ma4lerabe, iv. -, -n = maskerade.
Marlin, tn. -2---- Maarten, Martijn, Martinus. nta4lieren, fdjtti. (b.) = maskeeren.
ntaeutiltifc#
u. ntanutinifcifr = mannelijk.
tn.
=
Martine.
Martine,
u. Ma41utinunt, f. –4, ..na
Martinga (spr.: ..têngkall), in. -(e)4, -e = MaUttlinunt
=
masculinum,
mannelijk geslacht.
dubbele springteugel (aan 't paardetuig).
I.
Mat,
tn.
-,
-e
= maatje, glas, pot; 3 931.
Martini, Marline*, f. = St.-Maarten Oier = 3 potjes bier.
(11 Nov.).
Safi,
II.
f.
-(e)4,
= maat; graad, mate;
9)1arlin4 II gang, iv., :tag, m. = St.-Maartens II- 10 gros; ba4 931. au-ceinem
Mod nefjmen = de
gans; -dag.

MiirIHrer, m. -4, - = martelaar.
MCirl4reritt, Iv. -, -nen = martelares.
faiirtlfrinnt, 1. -4, -rim = martelaarschap,
marteldood.

Miirltgertob, tn. = martelaarsdood.
Marinrertutn, f. = martelaarschap.
Mara, m. -en u. -(e4), -e = Maart; itn E.
= in Maart.

maat voor een jas nemen; ba4 931. boll
macben = de maat vol maten; in tjofjem
state = in hooge mate; weber an. nod)Biet=
maat nosh regel; ba4 ift abmierlei 0. = dat
is maten met twee maten; abet aria V.
binatt4 = uitermate, overdreven, te ver, de
spuigaten uit.
Maffei* (spr.: ..saazje), tn. - = massage.
niaffairie'ren, fcbtn. (b.) = massacreeren,
neersabelen, afmaken.
Miiffiten, f. - d, - = maatje, potje (bier).
Marfe, M. -, -n = massa, menigte, boel,
hoop; totaal; (bij faillissement) boedel.
Malpn, pt. = mate; tiller bie V. = bovenmate; Her arte R. = uitermate, alle maat
te buiten gaande.
[ma' Tien = aangezien].
Maffettaufgebot, f. = algemeene oproeping,

MiirOerfier, tn. = gele narcis.
Miir3'bier, f. = Maartbier.
Miir3'ente, tn. = wilde eend.
iirVetb, f. = Maartveld.
Mar3ipant, m. -(e)4 = marsepein.
Mii4gtiicictien, 1. = lenteklokje.
Mar3'beildjen, f. = Maartsch viooltje.
[9j1af r#, zie %ft a r 1 cb III.]
Ma'fite, tn. -, -n = maas, steek.
levee en masse.
Ma'frtentvert, 1. = maaswerk, netwerk.
[ntarfenbach, ntarfenbar], ntaffenbaft =
ntalitig = met mazen.
in massa, in grooten getale, in sterke mate,
Mafcill'ne, tn. -, -n = machine.
Mafr4ittettltarbeit, m.; :arbeiter, m. = ma-, kolossaal.
chinellwerk (machmaal werk); -werker (ma- Marfenftreif, m. = algemeene staking.
chinist).
Marfenbertvalter, In. = curator in een
Mafrijinenbetrieb, tn. = exploitatie met faillissement.
machines, machinate exploitatie.
tnaffentuelfe = in massa('s), bij hoopen, bij
Mafttinenbau, tn. = machinebouw, machine- menigten.
Mafrgabe, iv. = maat, mate, verhouding;
fabricatie; machinerie.
Mafc4i'nenbauer, tn. = machinekamer, me- nac4 9,71. feiner Striifte = naar de mate van
zijn krachten.
chanicus.
Mafrbinettbruci, m. = machinedruk(king). ntaVgebenb = beslissend, alleszeggend; in
Mafitinettligetue4r, f.; :martyr, m. = matgebenben Greif en = in toon(aan)gevende
kringen.
machinell geweer, -maker.
ntafctilltenntetfiig = machinaal, werktuiglijk. inafrbaltenb = maathoudend, matig.
Mafrfolber, m. -4, - = Spaansche aak
Mafriiiltennteiftcr, m. = machinist.
Mafrkinenlifr4reiber, m.; :fOreiberin, tn. =- (een boom).
typist; typiste.
ntaffie'ren, fcbtn. (b.) = masseeren.
Maffie'rer, m. -4, - = masseur.
MaitiWnettfrOrift, tn. = machineschrift.
Mafrt)inentueri, f. = werk van de machine, ntaffig = omvangrijk, plomp, massaal.
machinerie.
init'fila = matig, sober, eenvoudig, onbeduiMafitiltentuefen, 1. = machinewezen, ma- dend, middelmatig.
chinerie.
tnaliigen, fittu. (b.) = matigen, intoomen,
beteugelen; verzachten, verminderen; (feinen
Mafitinerie, tn. -, -n = machinerie.
Mailtiniff, m. -en, -en = machinist, me- Scbritt) vertragen; WI) in. = zich matigen,
zich inhouden; bedaren.
chanicus.
ntakutinifci) u. tneWculinifc# 2c., zie in a 4: Milffinteit, tn. - = matigheid, soberheid, onbeduidendheid,
geringheid, middelmatigheid.
futinilcb.
I. Majer, tr. -, -en (n. -4, -) = bonte Mii'ffigfeitier, in. -4, - = afschaffer.
ader, marmering (in 't hout).
Mii'ffigteWbereitt, m. = afschaffingsgenootII. Miler, tn. -, -n = vlek, teeken; bie schap.
Mirtfigung, tn. -, -en = matiging, intooffta fern = de mazelen.
2aler4o13, 1. = geaderd, gemarmerd hoot. ming, gematigdheid, bezadigdheid; vermindeutajeridjt, ntalerig = geaderd, gemarmerd. ring, vertraging.
I. ntaffib' = massief, dicht, vast, vol; zwaar,
nuffern = van geaderd hout.
plomp, grof.
ntalern, Tcbtn. (b.) = aderen, marmeren.
H. MOW, f. -(e)4, -e = gebergtemassa.
MaCfplber, zie 931af3bolber.

Mattanne.
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2flaWfanne, tn. = maat, pot.
[maffleibig = onbehaaglijk, verdrietig, neerslachtig, triest].
Mafilieb, 1. —(e0, —e; Matiletnten, f. =
madeliefje.
mafflo4 = mateloos, onmetelijk, bovenmatig,
verregaand.
Mafflofigreit, to. — = mateloosheid, onmatigheid.
MafrnaOme, [Mat'nebinung], iv. —, —n[en]
= maatregel, 't nemen van maatregelen.
Maffregel, iv. = maatregel; feine Eaf3regern

ne4men, treffen ob. ergreifen = zijn maatregelen
nemen.
maWregeln, fMto. (4.) = (einen lBeamten) onder
tucht brengen, de wet voorschrijven, drillen.
Mafatab, m. = meetstok, maatstaf, schaal;
= op verkleinde schaal.
fn beriiingtem
mafrbon = gematigd, matig, beseheiden.
mafflueife = met mate, met maten, per maat,
bij de maat.
MafrWeri, f. = ornamentiek in de Gotiek.
—e(n) = mast.
I. MO, m.
II. Maft, tn. — = mesting, vetmesting, mestvoeder.

[maft = vet].
fOlaffliannt, tn. = mast, mastboom,
= endeldarm.
ftnafti barnt,
nta'ften, icOlv. (b.) = van masten voorzien.
naften, fcbtv. (b.) = mesten, vetmesten.
ntaltig = vetmestend, vetmakend; dik en vet,

plomp, onbehouwen.
m. —(eS) = mastik, een soort hars,
steenlijm.
Wilaltigbaum, m. = mastikboom.
Mafrforb, tn. = mastkorf, mars.
mafflo4 = mastloos.
Maffmarner, tn. = mastemaker.
felaffuteifter, m. = mastemakersbaas.
inaffori* m. = vetgemeste of vette os.
—4 U. ..bonten = mastofOlai ttobon, f.
dont, voorwereldlijke olifant.
Maft'fitivein, 1. = vetgemest of vet zwijn.
Maftlegel, 1. = mastzeil.
Maft'ftaft, m. = vetmestersstal.
= groote steng, voorsteng,
Maftltange,
fokkesteng.
Maltung, to. — = masten, mastwerk.
Mifftung, iv. — = 't vetmesten, mesting.
Maffbiet), f. = vet(gemest) vee.
Maff to iicifter, tn.; :Inert f. = mastliwachter ;
-werk.
Wilafr3eit, to. = mesttijd.
= mazurka.
Mafurla,
Matabor', m. —(e)S tt. —en, —e(n) = matadoor, stieredooder, baas, groote meneer;
hoofdkaart (in 't spel).
—e = match,
Mater) (spr.: metsj), m.
wedstrijd.
Ma'ter, —, —n = matrijs (schroefmoer).
Material', 1. — (e)S, —fen =materiaal, materieel.
Materiargefc#Cift, f. = =4 a n blung.
nt. = kruidenier, drogist.
£01ateriallianblung, tn. = kruidenierszaak,
drogisterij, handel in koloniale waren.
materiatilie'ren, fMtv. (b.) = materializeeren,
belichamen.
^ aterialii3'mu4, m. — = materialisme.
enateriatiff, in. —en, —en = materialist;
ook: kruidenier.
materialiltifc0 = materialistisch.
Uflateriativaren, 431. = kruidenierswaren,

koloniale waren. 4rogerijen.

MiitichentnadJer.

Materialloarenanbinng,

to. = kruidenierszaak, handel in koloniale waren, drogisterij.
= materie; stof, onderMate'rie, in. —,
werp; etter.
materieff',= materieel; stoffelijk, tastbaar.
— = materniteit, moederMaternitiif,
schap.
— = matheMattientatir U.
matika, wiskunde.
= mathematicus.
Mattentaliter, m. --4,
matinmalifit = mathematisch.
Matt)it'be, Matil'be, tn. = Mathilda, Mathilde.
Matinee', tn. —n = matinee; ochtendjapon.
Marie4berinn, zie anaatieS4ering.
Matrat'ie, iv. —, —n = matras.
—n = maitresse.
Miitreffe,
Mataiel, tn. —, —n = matricula, lijst, register, ledelijst; bewijs van inschrijving op
hoogescholen.
Matrilelbeitrag, m. = bijdrage als lid van
een genootschap.
—n = matrijs, schroefmoer;
Matri*, iv.
vorm voor 't lettergieten; muntstempel.
—n = matrone.
Matro'ne,
= matroos.
Matroje, m. —n,
m. =
Matriffenil art, iv.; 4)10, m.;
matroze II manier ; -hoed ; -gage.
I.Maffei), m. —el = brij, modder, straatmodder.
II. MatfM, m. — = (int spiel) kapot, algeheel
verlies.
inat'fr4en, fcbtv. (b.) = morsen, fijn maken,
moes maken, moezen; kapot maken.
marfriiig = brijig, papperig, modderig.
matt = mat, moede, uitgeput, lusteloos, dof,
zwak, bleek, flauw, laf; nt..e aarbe = matte,
doffe kleur; m..e& 03ofb = mat goud; m..er
Tait = flauwe aardigheid, grap; (faufm.) bet
Ueisen fit m. = boekweit is flauw, lusteloos
(er is weinig vraag naar); c4act) unb m. =
schaakmat.
I. Mettle, iv. —, —n = weide, Alpenweide.
—n = mat.
II. Mettle, iv.
m. = matte II Matlenliffeci)ter, tn.;
vlechter; -maker.
Mattf)ifu,S, tn. = Mattheus; baS ebangettum
Vilattbdi = het evangehe van Mattheus; ed
ift mit itjm 9tatt4iii am letten, ook: er ift
natt4di am fetten = hij is voor de haaien,
loopt op zijn laatste beenen, heeft niets meer.
Mattibeit, iv. — = matheid, uitputting, lusteloosheid, dofheid, zwakheid, lafheid.
flauwhartig, laf, lafhartig.
tnattlier3ig
— = flauwhartigheid.
Mattlier3infeit,
= Mathijs, Thijs, Mattes.
Matlf)e4,
Mattbi'a‘S, m. = Matthias.
Maftigreit, zie Eatt4eit.
fOlatu'ra, tv. — = eindexamen.
Maturitiit', tr. — = maturiteit, rijpheid.
Maturitiiteliegamen, f., =priifuna, in. = eindexamen, toelatingsexamen (voor de universiteit).
Maturitii013enanW, = einddiploma, toelatings-, admissiebewijs.
MO, tn. —eS, —e u. Mite (one 9Nattb0,
nattbia&) = vogeltje; ba tnift icb
beiten,
= ik ben een boon, als...; bet
bumme Wt. = domme Klaas.
MiitrMen, f. — = grimas; uitvlucht;
9)1. macben = grimassen maken; raar doen
om de aandacht to trekken.

Mitifitenntactor, m. -4, — = potsemaker;
draaier.
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Marv, tn. —, —n = (iiibifcb) matse, ongezuurd paaschbrood van de Joden.
[man = onlekker; schraal, schaarsch.]
[utau'berig = gemelijk, triest.]
Mau'er, tn. —, —n = muur.
-trap.
Man'erabfatl, m. = muur ti
Man'eraffei, tn. = duizendpoot, pissebed.
Mani eritanb, 1. = muurband, -krans, steenen
rand op een muur.
Mani erbienbe, tn. = nis.
Man'erbliimMen, 1. = muurbloempje (fig.).
Mateerbrerter, m. = muurbreker, stormram.
Man'erbruck nt. = bres.
Mau'errben, 1. —4, — = muurtje.
MauereV, zie Vaurerei.
Man'erfetb, 1. = muurvak.
utan'erfeft = muurvast; (fig. ook:) geheid.
Mau'ergrunb, m. = grondmuur, fundament.
Man'erlIfitt, tn.; =Hammer, tn.; :Iran& tn. =
muur II kalk ; -anker ; -gordel (-krans).
Mau'erfrone, in. = muurkroon, eereteeken
voor een Rom. krijger, die 't eerst den muur
van een vijandelijke stad had beklommen.
Man'erfOnt, m. = pleister.
Man'ermeifter, m. = meester metselaar,
metselaarsbaas.
mateern, fcbto. (b.) = metselen.
Mau' erPfeffer, m. = muurpeper.
MateerOrtlier, nt. = onderbaas (bij de metselaars).
Man'erlIraute, tn.; -rite, in.; :fittualbe, tn.
(ber :fegfer); :fteitt, m. = muur II varen; -spleet;
-zwaluw (gierzwaluw); -steen (metselsteen).
Mau'erberfteibung, to. = steenen bekleeding.
MauserinaU, m. = gemetselde vestingwal.
Maus ermeri, f. = muurwerk, metselwerk.
1au'er3iegel, nt. = muurtegel, -steen, metselsteen.
Pilau're, to. —, —n = kloof, keen (in den
knieboog van 't paard).]
Maul, 1. —(e)g , Mauler = muil, bek, snoet,
snuit; ba Min* bu bir ba M. abivikben =
daar zul je kaal afkomen; einem ein biffe& V.
anbangen = iem. aansnauwen; M. unb Ctjren,
M. unb 91afe, %ugen unb V. auffiierren =
verwonderd opkijken ; einen in ber 2eute Matt=
ter bringen = iem. in opspraak, op de praat
brengen; er niinnt mfr bc0 M. nicbt = hij
geeft me geen goed woord; tote attf M. ge%
fcbtagen = als versuft, met den mond vol
tanden; ba' V. 41ingen fallen = een lang gezicht zetten; einem bc0 V. ftopfen = fem.
den mond stoppen; einem bad V. berbieten =
iem. 't zwijgen opleggen; — emit biife&, grobe,
tole,:, ungetnafcben6 M. baben = nijdig, ruw,
los, ongemanierd in den mond zijn; ibr gebt
bc0 V. tole gefcbmiert = zij ratelt maar door;
er bat ein grofe V. = hij heeft een grout
woord; er nimmt bad V. immer burl = hij is
altijd aan 't opsnijden; zie ook fabren.
^ aul'affe, m. = gaper, botmuil, lummel; er
bat Vautaffen felt = hij staat to gapers, met
open mond.
Maufbeerbautn, m. = moerbeiboom.
Maullteere, tv. = moerbei.
Militriten, 1. —b, — = muiltje, bekje, mondje,
snoetje; zoentje.
Maurdirift, m. = Christen met den mond.
maulen, fcbiv. (b.) = mokken, pruilen.
Maurefel, m. = muilezel; jongmensch, dat
pas van 't gymnazium komt.
Maul'efeltreiber, m. = muilezeldrijver.
Maurbiinger, in. —4, — = pruiler, mokker.

Maufeturin.

Maurbetb, in. = held met den mond, druktemaker, snoever.
Maullnettel, m. = mondklem.
Maurtorb, m. = muilkorf, -band.
MaullMelte, tn. = klap in 't gezicht, slag,
muilpeer.
maufftteilie'ren, fctn. (b.) = om de ooren slaan.
MautlPerre, iv. = mondklem; er bat bie
M. = hij kan niet spreken.
1aullafc4e, to. = muilpeer; babbelaar(ster);
(ook: een gebak, zooveel als) rissole.
Maullier, f. = muildier.
Maullroututet, to. = mondtrom(mel).
Maur= unb STfau'ettfeurbe, to. = mond- en
klauwzeer.
Mant'Inert, 1. = mondwerk; ein gute V.
baben = goed kunnen praten.
Maulluurf, m. = mol.
MaurtuurN 'Italie, W.; :fanner, m. = rnolle 11klem ; -vanger.
Maul'Inurfftrifte, to. = veenmol.
Maul'inurf II Oaufen, tn., :Willa, in.= molshoop.
Maul'AfeOer, m. ---, — = muilpeer.
Mau're, m. —n, —it = Moor (uit NoordAfrika).
Mau'rer, m. — — = metselaar ; vrij metselaar.
Matererarbeit, to. = metselwerk.
Mattrere, tn. — = metselaarsvak; vrijmetselarij.
Mau'rerli geferte, m., *Inblvert, f. = metselaars II knecht ; -ambacht.
matereriftb = maconniek.
Mau'rerlImeifter, m.; :polier, m.; :3unft, to.
= m etselaars Ilbaas ; -onderbaas ; -gilde.
mau'rifM = moorsch.
MatO, tn. —, Vitale = muis (dier en deel v.
d. hand); mit Vann unb M. = met man en
muis; bct& ift V. toie Mutter = lood om oud
ijzer; Miufe macben = uitvluehten zoeken;
babon beif3t bie M. teinen ]aben (mefjr) ab =
dat staat vast, daar is niets meer aan te doen;
augeben toie ein Zobf bon Vaufe = een gezicht zetten als een oorworm.
Mauldiet m. --&, — = Jood, smous.
ntaulAeln, fcbio. (b.) = joodsch of bargoensch
spreken.
MetiWcOett, f. --, — = muisje.
utiitWitenftill = zoo stil als een muis, doodstil.
Mait'fe, to., zie Vaufer II.
Tlaulebuffarb, in. = muizevalk, -buizerd.
Tiiittlebred, m. = muizevuil.
9../laujefalle, Mattlefaffe, to. = muizeval.
Maulefiinger, m. = muizevanger.
Mdulefrat m. = wat door de muizen afgeknaagd is, knaagsel.
Manlegift, 1. = muizedood, -vergif.
Mattletaile, to. = muizende kat, muizepoes.
Tlaule:, u. Mittleloct), f. = muizegat.
maulett, Irbil/. (b.) = muizen, muizen vangen;
om lets been draaien, sluipen; wegmoffelen,
wegpakken, ontfutselen, gappen; ber Rater
ftif3t bad V. nicbt = de kat last 't muizen niet;
Olt nt., zie ficb maufern.
Mauleneft, 1. = muizenest.
Mauleo4r, 1. = muizeoor; vergeetmenietje.
I. Mauler, m. — — = gapper, lief.
II. Mauler, in. — = rui; in ber V. fein =
in de rui zijn, ruien.
Maulergetve0r, f. = Mausergeweer.
mau'fern, tcoiv. (b.), flit In. = ruien.
mauletot = zoo dood als een pier.
Mituleturnt, m. = Muizetoren.
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Man'feAaijn, in. = muizetandje.
Man'iln: fic4 in. maven = met gewicht, overmoedig optreden, gewichtig doen.
Maufolennt, f. —4, .. teen = mauzoleum,
praalgraf.
Maut, n:). —, —en = belasting, recht.
utauffrei = vrij van rechten.
Maur fiau4, T. = belasting-, douanekantoor.
Mauriter tn. —6, — = ontvanger, kommies,
belastingontvanger.
Magiutat' 11 barna, tn.; =getvic4t, f.; :futitine,
to. = hoogste of maximum bedrag; h. of m.
gewicht ; h. of m. som.
Magritte, iv. —, —it= maxime, grondstelling.
Maximilian', m. = Maximiliaan.
Ma'ginium, 1. — .. ma = maximum, hoogste.
Mationttaile (spr.: majonneze),M= mayonnaise.
Ma3ebosniett, f. = Macedonia.
Maaebo'nier, m. —4, — = Macedonier.
inapbo'itifft) = Macedonisch.
Mitaen', in. = Maecenas.
Mapirla, zie 9,Rafurfa.
M. Z. — Oarf Q3anfo.
Medja'nti, Iv. — = mechanica, werktuigkunde.
Media'utier, m. —&, —; Merta'nifu4, in.
—, ..fer = mechanicus, werktuigkundige.
uterba'ttifit = mechanisch, werktuigkundig;
werktuiglijk, gedachteloos.
Medjaitt4'mu4, m. —, ..men = mechanisme,
samenstel, raderwerk.
Metteln, 1. = Mechelen.
uteclerti, fcWv. (4.) = blaten, bleren.
Metfletiburg, f. = Mecklenburg.
utecrienburaifcb = Mecklenbarg§ch.
Meb. = nebi3in.
med. = medio, midden, half.
Mebattle (spr.: medalje), iv. —, —it = medalje.
Mebattfott'lspr.:medaljN,f. —4, —4=medaljon.
Meber, m. —4, — = Medier; bie 9,R. = de
Meden.
Me'bia, Iv. —, .. id = media, medeklinker
met stemtoon.
Mebta'ite, iv. —, — n = mediaan.
Mebtan' II farina at, f.; :firkifte, iv.= mediaanformaat, middelmatig formaat.
Mebian'te, Iv. —, —n = mediante, middeltoon.
Mebiation', in. —, — en= mediatie, bemiddeling.
mebiatifie'ren, 1c4tv. (4.) = mediatizeeren,
aan de staatsoverheid onderwerpen.
Mebice'er, Me'bici0), lilt. = (de) Medicis.
mebice'lfd) = van Medicis.
Me'bici(4) (spr.: ... tsji), $1. = (de) Medicis.
tOlebicht', zie Rebiain.
Me'bien, 1. = Medic.
Mebitantent', 1. —(e)4, —e = medikament,
(genees)middel.
Me'bitu4, m. —, .. Mai = medicus.
ute'bio = medio, midden, half.
Mebitatfce (spr.: .. zäse), Iv. — = medisance,
kwaadsprekerij.
ittebifatit' = medizant, kwaadsprekend.
ttte'bifcit = Medisch.
utebifie'rett, ifttn. (4.) = medizeeren, kwaadspreken.
Mebitation', iv. —, —en = meditatie, overpeinzing.
utebitie'ren, fcbtv. (tj.) = mediteeren.
Me'biutit, f. — .. bien = medium, middenstof, middelterm, bemiddelaar, overbrenger.
Mebtain', i13. -, —en = medicijn, (genees)middel; medicijnen, geneeskunde.
Mebignat'folientuut, 1. = geneeskundige raad.

MOM

Mebiaitterat, nt. = lid van den geneesk.
raad; Medizinalrat (als titel).
Mebiener, m. —4, — = medicus, student
in de medicijnen, geneesheer.
MebiAitt'fiafArtjett, f. = medicijnfleschje.
niebiainte'ren, fc4tv. (tj.) = medicineeren.
ntebt3illife0 = geneeskundig, medisch.
Mebus fa, Iv. = Meduza.
Mebu'fe, to. —, —n = zeester; zeenetel.
Mebu'iettliaupt, 1. = Meduzahoofd.
Meer, f. —(e)4, —e = zee.
Meer' II abler, m.; =bufett, m., :enge, tn. =
zeelladelaar; -boezem; engte.
Mee'rObobeit, tn. = zeebodem.
Mee'raftut, m. = zeegolf, golf, baar ; vloed.
Mee'reC iiifte, iv.; qpienel, m. ; :ftriimung,
Iv. = zeellkust, -spiegel: -strooming.
Mee'reCiftiffe, IV.; :tiefe, iv.; ufer, f. =
7eell stilte ; -diepte; -oever.
Meer' 11 fa4rt, Iv.; ,fenr4el, m.; :fart' e, tn.;
:friittlein, f. = zeell vaart; -venkel; -kleur;
-nimf.
Meer' II genettb, iv.; :fiott, m.; :gran, f. =
zee II streek ; -god; -gras.
Meer'greid, m. = grijsaard.
uteer'griitt = zeegroen.
Meerefatle, In. = meerkat.
Meer'rettirb, m. = mierikwortel.
Meer'fat3, f. = zeezout.
Meer'fitauut, in. = meerschuim.
Meer'fd)aunt' II foOf, m.; :Ofeife, in. = meerschuimen kop; m. pijp.
Meer'fitiveitt, f. = zeevarken, bruinvisch.
Meer'fripoeindien, f. = Guineesch biggetje.
Meeefettf, m. = zeeraket.
Meer' II ftrubef, tn.; :unge4etter, T., =to Of er,
f. = zee il draaikolk ; -monster; -water.
Meer' II iveib, 1.; :Wit, m.; :tuunber, f. =
zeellwijf; -wolf; -wonder.
Meeting (spr.: mieting), f. —b, —4 = meeting, vergadering, bijeenkomst.
niefrtifit = mephitisch, verstikkend, verpestend.
Menii're, Iv. —, —n = Megera, boos wijf, furie.
Meilt, 1. —(e)& = meel.
me4l'artig = meelachtig.
Mebli II brute', m.; :bret, m.= meelllbuil; -pap.
utefirtiattig = meelhoudend.
W/e4I' ll1anbet, m., :4 iittbler, m. =-- mee111handel; -koopman.
ineffilMt = meelachtig, melig.
inetylig = melig, vol meel.
MOEN fiifer, nt.; : faften, m.; Iteifter, m.;
:11" m. = meeliltor; -kilt (-kast); -stijfsel;
-bal(letje).
Mefit'llfacf, m.; :fief, f.; 40eife, iv. = meelllzak; -zeef; -spijs.
Me411c4n, alb e, iv. = huiszwaluw, melkstaartje.
Matt' II itaub, m.; :ittOpe, Iv.; :tau (beter:
FRel.,) m.; ::tuurm, m; :Ander, m. = meenstof; -soep; -dauw; -worm; -suiker.
I. uteitr = meer; m. al4 = meer dan, meer
als; m. ober tveniger = min of meer; immer
m. = hoe langer hoe meer.
II. Mebr, 1. — = meer, overschot, saldo,
hooger bedrag.
MeOr'llaufivanb, in. (ob. .,au4gabe, to.);
:betrag, m. = hoogere uitgave; h. bedrag.
2e4ebleter, m. = hooger bieder, die meer
biedt, meerbiedende
utehr'be tate = dubbelzinnig, voor verschillende uitleggingen vatbaar.
MeO're, zie me4rere.
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J, eifterfoiefer.

tineWeinnaOute, in.=hoogere ontvangst, saldo. mentettuiffen: um m. = om mijnentwille,
marten, fcbin. (b.) = vermeerderen, doen voor mij.
toenemen, vermenigvuldigen.
metnige (ber, bie, bad) = de, 't mijne; bie
Tleffrer, m. —4, = vermeerderaar, ver- Meinigen = de mijnen.
= lage, snoode daad.
grooter, uitbreider; rattseit TI. bed Meicb4 = Mein'ta,
steeds vergrooter van 't Rijk, een oude titel]. Mel'nung, tn. —, —en = meening, gevoelen,
denkbeeld, oordeel, opinie; bedoeling; meiner
meirrere = verscheidene, vele; me Tj r er e4

meer, verscheiden zaken; iets naders, uitvoerigers.
ittein'ertuiiOnt = meergemeld, -genoemd.
ntebefacb = verschillend, veelvuldig; meermalen ; ba4 Olebrfacbe (ether Babl) = het
veelvoud.
9,20r'nefult, T. = hooger bod.
meergenoemd, -gemeld.
nteOr'nenattnt
—, —en = veelheid; meerderTleOr'Oeit,
heid; meervoud.
= veeljarig.
tnefir'ma1(4) = meermalen, meermaals.
herhaald.
nte4entaig
Itteig'feitig = meer-, veelzijdig.
nte4rtfithig = meerlettergrepig.
utebrIte = meeste.
ntekeftintntig = meerstemmig.
= van verscheiden verdiepingen; v. v. dagen.
= meer-, veeldeelig, samengesteld.
Metyrung, in. —, —en = vermeerdering.
Wiebr'Wert, m. = meerwaarde, overwaarde.
= meerderheid; meervoud.
Me1W301,
=nen, ft. (lj.) (icb meine; mieb;miebe,meibel
gemieben) = mijden, vermijden. schuwen,
vluchten, ontvluchten, vlieden.
Wierbinger, nt. —4, — = ouwe mop.
nt. —4, — = hoevenaar, landhuurder,
[rentmeester, bestuurder] ; Meier.
Macre,
—, —en; aneVergut, f.; Mei'erz
;o f, m. = meierij, hoeve.
WleVeritO, zie neiri c1.
melern Tcbtp. (b.) = beetnemen.
—n = mijl.
Merle, tn.
Meilenfteitt, m. = mijlsteen, -paal.
mellentueit = mijlenver.
Meilett3eiger, m. = mijlpaal.
ffleiler, tn. —4, — = kolemeiler, houtstapel
(van den kolebrander).
Mei'lerht)13, 1. = kolebrandershout.
MerterfoOte, in. = houtskool.
mein = mijn, van mij; bie 9,Reinen = de
mijnen; ba4 Veine = het mijne; ba4
unb Zein = 't mijn en dijn; gebenfe m. =
denk aan mij, gedenk mijner; m.! mo foil
ba4 binau4? = goeie hemel, waar moet dat
heen?
nt. = meineed, valsche eed; einen
een meineed doen.
fcbiaren
mein'eibi = meineedig.
ntei'nett, (SO = meenen, denken, gelooy en, bedoelen; minnen, liefhebben; ina4 m.
Cie baatt?;-=wat denkt, wat zegt U daarvan?
hoe denkt U daarover? man fate meinen,
baf3 .. = men zou denken, dat . .; men nt.
Cie? = wien bedoelt U? wien meent U? bamit
finb Cie gemeint = dat gnat op U; areibeft,
bie idj meine = vrijheid, die ik liefheb; [ge,
meint fein = van zins zijn].
meiner = van mij, over mij, mijner, de ('t) mijne.
ntenerfeit4 = mijnerzijds, van mijn karat;
ict) tn. = ik voor mij, voor mijn persoon.
merne4glettbett = mijnsgelijke.
ntei'netbattiett, :tuegen = mijnentwege, om
mijnentwille, voor mij; voor mijn part, 't kan
mij niet schelen, ik vind 't goed, je doe maar.

nacb = volgens mijn meening; icb bin ber
1. = ik ben van mooning; bie Offentlid)e
= de openbare mooning, publieke opinie;
feine IU1. tinbern = van meening, van idee
veranderen; einem feine fagen = iem.
zeggen waar 't op staat; Wet 931. bricbt %inung =
veel hoofden, veel zinnen.
Mei'nung4iiufgrung, in. = uitlating, 't zeggen van zijn meening.
anentuntOan4taufrft, m. = gedachtewisseling.
= meeningsTici'mutOberfdyiebent)eit,
verschil, verschil van opinie.
Melittungftetiflet, nt. = verandering van
[meening.
Merratt, zie najora n.
Merrick nt. —(e)4, —e = heggekruid.
Melfc0, zie Vaifcbe.
—, —en = mees.
Tlerfe,
— = beitel.
I. Tlet s.ftel, m.
— = pluksel].
[1I.
nterfght, fcbin. (b) = beitelen.
nteift = meest; meestal, 't meest.
nteiftltietenb = meestbiedend.
nterftet0, utaftenteitO = meestal, 't meest,
meest(en)tijds.
nt. —4, — = meester, baas, meerdere; (sport) kampioen; 9,11. boot Stubl =
meester van de loge; einer Sacbe fein,
inerben = een zaak meester zijn, worden;
= ik was mezelf
id) war meiner felbft nicbt
geen meester; jeber finbet feinen = er is
altijd baas boven baas; e4 fat fein .131. born
tdmmet..= niemand wordt (als) meester gematt ben W. = oefening baart
boren;
kunst; inie ber fo bet Aleifter = zoo Neer,
zoo knecht; ba4 Qlerf lost ben aTt. = aan
't werk kent men den meester, ook: de
meester heeft eer van zijn werk.
tilleilterbrief, at. = diploma als meester.
ffiellterfaOrer, tn. = kampioenrijder.
Wei`ftergefang, tn. = meesterzang, dichtkunst
van de Meistersinger.
Meiltergrab, tn. = graad van meester.
melfterbaft = meesterlijk.
Ttellterbanb, in. = meesterhand.
Mai-Orin, in. —, —nen = meesteres.
ntel'iterlitt) = meesterlijk.
f. = meesterlied, door de Meistersinger als goed erkend lied.
nteilterto4 = meesterloos, zonder meester;
[onwillig, eigenzinnig].
= kritizeeren, bevitten,
nterftern, fcbrn.
als schooljongen behandelen.
Merfterrec4t, f. recht als meester (patroon)
op to treden, meesterschap.
m. = meistersänger, lid van
de Duitsche dichtgenootschappen van dien
naam, die van ± 1380 tot ver in den nieuweren
tijd bestaan hebben.
—, —en = meesterschap;
Mei'fterfrOft,
patroons-, bazebond; (sport) kampioenschap.
Merfterfrijut in. = meesterlijk schot.
Wielifterfinger, zie Veifterf anger.
meesterlijk spel.
Meilterfpiet, f.
WieffterfOider, m. = virtuoos, meesterlijk
speler; kampioen.
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2:01eilterftreirft, m. = meesterlijke slag, zet,
dead; meesterstuk.
Metiterftild, f. = meesterstuk.
Merfterftutli, m. = meesterloge, -stoel.
Meiltertag, m. = vergadering van patroons.
Merftertoert, f. = meesterwerk, -stuk.
Melte°, zie Fiii e
o.
Metanitotie (spr.: ..ko..), —n =
melancholie, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
Melanclialifer, — = melancholicus.
metancbolifit = melancholisch, melankoliek.
Metane'fien, f. = Melanezie.
Melan'ne (spr.: meldzje), tn. —, —n =
melange, mengsel, half koffie half room.
— = melasse, bruine stroop.
Melarge,
— = meelhandelaar].
Matter, nt.
—n = mel, melde.
Mel'be,
bevolkingsbureau; (mil.)
Merbeanct, 1.
landweerbureau.
inerbett, fcbtv. (lj.) = melden, berichten, mededeelen; aandienen (ber Zietter metbet einen
Oefucber); rapporteeren; aeuer m. = brandalarm maken; einen m. = (ook:) melding
van iem. maken, iem. vermelden; ficb =
zich aangeven, zich opgeven, zich prezenteeren; zich voordoen; zich aankondigen; (mil.)
zich melden; lb:0 au ether Sidle m. = zich
voor een betrekking aanbieden; fidj m. tai fen
= zich laten aandienen; ficb aum eorte m. =
't woord vragen; mit Reftteft au m. = met
permissie.
ntettenftert = vermeldingswaardig.
Met'befitiff, 1. = postschip, adviesjacht.
= brandsignaal.
Merbeftelle,
Melsbung, tv. —, —en = melding, mededeeling, bericht; eine V. erftatten = een bericht
overbrengen.
ntelle'ren, fcbtn. (b.) = mdleeren, mengen.
—(e) = meliniet (een ontplofMetinit',
fingsstof).
MeW, m. — = melis(suiker).
—n = melisse, citroenkruid.
Metiffe, tn.
[melt = rnelkgevend].
Mett'einter, m. = melkemmer, nl. om in to
melken.
maim, fcbtn. u. ft. (b.) (ntelfte, [molt], gernotren
u. gemelft) = melken; frifcb gemotfene itdj =
versch gemolken m.elk; in e t I en b e ub =
melkkoe (eig.).
-- = melker.
Maier, m.
—, —en = melkerij.
Mefferd',
Maierin, tn. —, —nen melkster.
Mar II fat 1.;
m.; 4111), tn.; =iAentei,
ob. :ftu41, m. melk vat; -kuip; -koe; -stoeltje.
[Melober,
, — en], 9:getabie', tn. —, —tt
= melodie.
utetabiW, uteto'bifit = melodieus, melodisch.
.. men = melodrama,
Metobra'vaa, 1.
zangspel.
melodramatisch.
ntetobranta'tifrO
Meto'ne, tn. = meloen.
Meto'nentern, m. = meloenpit.
Metpolnene, MetPotnelte, tv.= Melpomene,
muze van het treurspel.
tgatau, m. —(e$ =brand in 't koren; meeldauw.
mebraan,
—, ..nen
Membralt(e),
huidje, vliesje, perkament.
— Memel (riv.).
Tle'tttel, m. u.
—n = lafaard, bloodaard.
Metttlite, tn.

uteueutenbaft = laf, flauw, lafhartig.

letticliettberg.

Mem:Wren (spr.: . .mwa..), $1. = memoiren,
gedenkschriften.
Mentorabilien, 431. = gedenkwaardigheden.
Memoran'bunt, f. ---, ..ba u. —ben = memorandum.
Mentorial'(e), f. —(e), ..te u. —lien = memoriaal, dagboek; verzoekschrift.
ntentorie'ren, fcbtn. (b.) = memorizeeren, uit

't hoofd leeren.
Mentorierlibunci, tn. = geheugenoefening.
Meniirt'inen, $1. = Menechmen, tweelingbroeders.
Menage (spr.: menaazje), to. —, —n =
menage, huishouding; stel schotels, olie- en
azijnstel e. d.
Menagerie' (spr.: . .zjerie), ii). —, —n -menagerie.
ntenagierrett (spr.: ..zjieren), fcbtv. (lj.) =
menageeren, sparen, ontzien.
Menbitant', m. — en, — en = mendicant,
bedelmonnik.
Mettetelet, Me'neZeret, T. —?, = mene-tekel,
„geteld, gewogen" (een ernstige waarschuwing).
Men'ge, to. —, —tt = menigte, groot aantal,
massa, hoop, troep; quantiteit; (eine V. fcbi3ner
aormen, eine E. EIZettfcben, eine U. Oetb); er
bat Oefb bie fcbtvere V. = hij heeft een
heelen hoop geld.
ntenigen, fcbin. (U = mengen, vermengen;
ficb in ettn. tn. = zich met iets bemoeien.
Menglutter, f. = mengvoeder.
Menglet, f. --.&, — = mengsel.
Mett'gung, tn. —, — en = menging.
[Menten'te, tn. =ding, zaakje, zoo(tje); praatjes;
domheid.]
Merrnig, m. —(e) ; Men'ttige, tn. — = menie.
Men'no, m. = Menno.
Menttonits, m. —en, —en = Mennoniet.
I. Menfcb, m. —en, —en = mensch; ben alien
93lenicben ablegen = den ouden mensch, den
ouden Adam afleggen.
II. Menfcb, f. —a, —ex = mensch, vrouwspersoon, schepsel, wijf.
nten'frOetn, fcbtv. (b.): 0 menfcbett bet Om
awl) = hij heeft ook zijn menschelijke gebreken.
nten'fr#eniitlltlic4 = menschgelijk, op een
mensch gelijkend.
Men'lenatter, T. = menscheleeftijd,-geslacht.
Men'fajettart, tn. = menschesoort; menscheaard, menschelijke manier van doen; bad ift
O. = zoo zijn de menschen.
agetticOettlf flint, f.; :feinb, m. = menscheilbloed; -vijand (-hater).
ntettifebenfeinblic4 = menschehatend.
MenictienlIfeinbfitaft, tv.; :fleifct),f.;:freffer,
m. ; zfreunb, m. = menschejlhaat; -vleesch;
-eter; -vriend.
nten'fitenfreunblir# = menschlievend, mmzaam, vriendelijk.
Men'fftenfreunbliVeit, tn. = menschlievendheid, minzaamheid.
Men fitenIffurcOt, to.; =gattung, tn.; :ge:
benten, T. = menschell \Trees; -soort; -heugenis.
Men`fr4enilgeri40e, f.; :geftaft, tn. = menschelijk geraamte; menschelijke gestalte.
Men'fit engetoii01, f. = menschegewoel,
gedrang.
MenjcijetOat, m. = menschehaai.
Mett'f en anbei, m. = handel in menschen.
Mett'f en at m. = menschehaat.
Igett'f en erg, T. = menschelijk hart.
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TIVIen'f*nljfenner, m.; 4enntnIL tn.; MO,
T. 400, m.; :leben, f. = menschellkenner,
-kennis; -kind; -hoofd ; -leven.
men'ffljenleer = leeg, eenzaam, stil, verlaten.
= menscheliefde.
Men'frnentiebe,
Wien'fitenlo#, f. = menschelijk lot.
Wien'frbenntenge, tv. = menigte menschen,
gewoel, gedrang.
men'fitettutaglirl) = godsmogelijk, menschemogelijk, ter wereld mogelijk.
Tlettldiennturb, In. = moord.
Men'Crlienmarber, m. = moordenaar.
= menschelijke natuur.
Mett'fcliennatur,
Inen'fitenlloOfer, f.; :raffe, tn.; =reebt, f. =
mensche II offer; -ras ; -recht.
= menschelijke inMen'frbenfatlung,
stelling.
menscheschuw,
verlegen,
I. men'fcrienfelieu =
eenkennig.
= schuwheid, verII. 9Nen'fitettfreu,
legenheid, eenkennigheid.
Men'fitettfitinber, nt. = vilder, bloedzuiger,
uitzuiger.
Men'fri)enfit lag, m.= slag van menschen, snort.
9Yteni fitenfeele, tn. = menscheziel, menschelijke ziel; War feine ba = er was geen
sterveling.
Men'fcbenfOlel, f. = menigte.
= menschelijke stem.
Mett'fMenftintute,
Men'fttentunt, 1. —(e)4 = menschdom.
m.
= menscheverstand.
Mettifttenberftanb,
Wien'fitentiolf, f. = menschdom, menschen
Wien'fitettiverf, f. = menschewerk.
Wien'fcliettivo4l, f. = welzijn, heil van de
menschen.
Men'fc4entviirbe, tn. = menschewaarde.
nten'frbentuftrbig = menschwaardig.
= menschheid, menschdom,
Menfdfheit,
[menschelijkheid, menscheaard].
menftt'llit = menschelijk, sterfelijk, zwak,
feilbaar; jrren ift m. = dwalen is menschelijk; nact) m. .er Zorau gficbt = menschelijkerwijze gesproken; ibm fit mag
begegnet = hij heeft een misslag begaan of
hem is wat overkomen.
WiettfcirlIciireit, tn. — = menschelijkheid,
menschelijke zwakheid; [menschdom].
— = menschwording.
Menfiffiverbung,
—, —n = 9)1 ef3 tif cb.
Meiffel,
— = menstruatie.
Menftruatiote,
menftruie'rett, fcbtn. (b.) = menstrueeren.
Tlettfur', tn. —, —en= schermafstand; (stud.)
duel; auf bie 9:11. gebn = gaan duelleeren.
mental' = mentaal, stilzwijgend, in de gedachten bestaand.
reservatio men2Nental'referbation, to.
talis: stilzwijgend voorbehoud.
..to'ren = Mentor, leidsMentor, m.
man, leider, opvoeder.
= menu.
f.
Mettuett', —(e)g , —e = menuet, een dans.
aneplOitolAele#, = Mephisto,
satan.
ntelnytftoVhe'liftt = sataniseh, duivelsch.
nteObiliftft, zee mefitifcb.
m. -4, — = mergel.
Mer'gelllboben, m.; =grittier, m.; =grube,
= mergelllbodem; -graver; -groeve.
metgeln, Tcbtn. (b.) = mergelen, met mergel
mesten.
Meribian', tn. —(e) g , —e = meridiaan.
Wieribtonalitar, tv. — = meridionaliteit,
zuidelijke ligging, z. richting.

tneffen.

Me'rino, m. — g , — g = merinoschaap; merinos.
Tle'rinoft#af, f. = merinoschaap.
Mciritto3eug, T. = merinos.
merfantilifet) = mercantiel, den handel betreffende, handels
Meriantiffnfteut, T. = mercantilistisch stelsel,
mercantilisme, handelssysteem.
nterrbar = merkbaar, duidelijk, waarneembaar.
nterlen, icbtn. (b.) = merken, vatten, vermoeden; bemerken, gewaar worden, waarnemen; merken, teekenen ; einen P3etrug, bfe
%bficf)t m. = een bedrog, de bedoeling merken,
vatten; er bat a micb m. faffen = hij heeft
't mij laten merken, gevoelen; fdj babe mir
ben Zug nicbt gemerft = ik heb den dag niet
onthouden; idj merfte mir ben Zag = ik onthield, noteerde den dag; icb tief3 mir nicbtg
m. ik list niets merken, hield me van den
domme; tnDijl gemerft= begrepen; ben l8raten
= 't plan doorzien; [merfet = let op, past
op; auf einen, auf ettn. = letten op; einen
m. = iem. begrijpen].
merlenauert = opmerkenswaardig.
Wiciefer, m. — g , — = opletter, aanteekenaar,
(bij de Meistersinger zooveel als) rechter;
ook: opmerkingsgave.
nterrliM = merkbaar, zichtbaar, waarneembaar; aanmerkelijk, beduidend.
Tleantal, 1. —(e) g , —e = merk-, kenteeken.
Tlerfur', tn. = Mercurius.
Merfuriallraut, f. = bingelkruid.
Wierfurtallvaffer, f. = kwikhoudend water.
Wierfluort, f. = laatste woord van een rol,
waarschuwingswoord voor den tooneelspeler
wacht(woord).
nterflniirbig = merkwaardig, vreemd, zonderling.
nterfluiirbigerlveife = merkwaardigerwijze,
vreemd genoeg.
merkwaarWierriviirbinfeit, tn. —, —en
digheid, vreemdheid, zonderlingheid.
WierneicOett, f. = merkteeken, kenteeken.
Merle, —n = meerl, merel.
9Ne'roluittaer, $t. = Merowingers.
me'rolvingifd) = Merowingisch.
Wien'Wel), f. = onbruikbaar vee.
Tle#alliatt'ce, Mefalliatfce(spr.:meezaljäse),
tn. —, —n = mesalliance.
ntefMulfge = (iftb.) gek, krankzinnig.
Mesmerisme, leer
911e#tneriWntu#, m. —
van 't dierlijk magnetisme.
— = tempeldienaar, kerkTZW-tter, m.
dienaar, koster, oppasser in de kerk.
Mefotitalniett, T. = Mesopotamia.
ntefopotalittfit = Mesopotamisch.
Jeff, tv. — = bak, gemeenschappelijke tafel
op schepen, officierstafel (in Engeland).
Wieframt, f. = misbediening, mis, dienst.
nteifbar = meetbaar.
— = meetbaarheid.
MOO/ark-it,
Dfteffbriet, m. = miswissel (op de jaarmarkt
betaalbaar); meetbrief (voor schepen).
= misboek, missaal; markt93/efflutri),
boek.
= kraam.
Tlefrbube,
fflefrbletter, m. = misdienaar.
Merfe, tu. —, —a = mis; (jaar)markt, mis;
lei en, biiren = de mis lezen, hooren; bag
bauert farm 2eilmfger = dat duurt niet
lang ; ook = Vit e f.
merfen, ft. (f.) (bu mist, er mist; man; ntlif3e;
inif31 gemeffen) = meten, afmeten; bad Veer
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tn. = de zee bevaren; flit) mit einem nt. =
zich met iem. meten.
Meffeltien, f. = Messenie.
nteffe'utfit = Messenisch.
I. Merfer, m. —4, — = iem. die meet, meter.
II. Merfer, f. —&, — = mes; mit bem grof3en
V. auff,tneiben = opsnijden, liegen; zie ook
Stampf, geble.
Meflerbanfiten, :bijditen, f. = messelegger.
Merferfiefterf, f. = messeetui.
Merferdien, f. —4, — = mesje.
Merfergriff, in., :Oft, f. = hecht of heft
van een mes.
MerferlIffinge, to.; :riiden, m.; :frteibe, tn. =
lemmet, rug, scheede van een mes.
Merferfdintleb, nt. = messemaker.
Merferfitntlebearbeit, :Ware, to. = messemakerswerk, messewaren.
Merferfrfoteibe, tv. = suede (scherpe kant)
van een mes; auf einer V. einbergebn = heel
precies, lichtgeraakt zijn.
Merferfchaitt, m. = messnede.
Merferfpitie, tv. = punt van een mes.
Merferft-trf), m. = messteek.
Mefffreibeit, tv. = vrijheid, recht om een
jaarmarkt te houden.
Mefilrember, in. = (op de jaarmarkt) koopman van buiten.
Me 'gab, f. = ontvangst (op de jaarmarkt),
Me 'Refrbenf, f. = kermisgesehenk, kermis.
Me 'gelvanb, f. = misgewaad.
Tleffgut, 1. = marktgoed(eren).
TlefOemb, f. = mishemd.
Tlefrtio13, f. = vaamhout.
9)10f-tail:le, tv. —, —0 = Messiade, lied van
den Messias.
nteffialtifrfi = Messiaansch, den Messias betreffende.
Tleffra4, oh. = Messias.
Tlefftbort, in. —4 = Messidor, oogstmaand
(19 Juni-18 Juli).
Merfing, 1. —(e)4 = messing, geelkoper;
mengelmoes van Hoog- en Nederduitsch.
merff itaptec4, f.; Await, m. = messingliblik, -draad.
nterfin gen = geelkoperen.
Merfinggefitirr, f.= vaatwerk van geel koper.
Merfingbanhnher, m. = messingsmederij.
Meffing4anbler, m. = handelaar in geelgieterswaren.
Meflingbatte, to. = geelgieterij.
nterfingifit = koeterwaalsch, vgl. Berlin g.
MerfingOlatte, tv. = plaat geelkoper.
aneffingfcblager, m. = geelgieter.
Merfingtuare, tn. = geelgieterswaar.
Merfingiverf, f. = geelgieterij.
Metfatalog, tn. = catalogus van de boeken
die op de jaarmarkt komen.
Me 'tette, to. ----- meet-, maatketting.
Me 'framer, m. = (ker)miskramer.
Tie 'lane, to. = meetlijn, -koord.
MefrIeute, W. = (ker)misbezoekers.
Me-fetter, zie 9:ftetter.
MefrIlotifer, f.; =Oriefter, m. = mistioffer;
-priester.
TlefOntlt, f. = lessenaar voor 't missaal.
Met'llrute, Jtange, tu.= meetliroede, -stang.
Triefilfdptur, IV . ; 4tab, m.; :ftod, m.; =Mit,
m. = meetlisnoer; -stang; -stok; -tafel(tje).
Meffilivare, ro., :Woei)e, W.; : 3 eit, iv. =
(ker)mis ll waar ; -week ; -tijd.
[Melte, tv. —, —n = maat, een inhoudsmaat; bait].

Wietonionie.

Tieftr3e, in. —n, —n = mesties, van gemengd

nl. blank en Indiaansch ras.
Met, m. —(e)4 = mede, honingdrank.
Metal', 1. —(e)4, —e = metaal (ook voor:
klankrijkheid in de stem).
Metaleaber, Iv. = metaalader.
metall'art-ig = metaalachtig.
Metafrafrbe, iv. = metaalasch.
metallen = metalen.
Metaff'farDe, to. = metaalkleur.
metaWbattig = metaalhoudend.
Metaill'que, 43I. = metallieken (een snort
staatsschuldbrieven).
metallifcf) = metaalachtig, ertshoudend, metallisch, metalliek.
metaftiffe'ren, fcbto. (fj.) = metalizeeren, met
metaal bedekken.
Meta' II 1 afer, oh.; :funbe, hi. = metaal II kever ; -kunde.
Metaffograp4te', in. — = metallografie,
teekenen op metaal.
Metaffolb', 1. —(e)4, —e = metallolde, p ietmetaal.
Metaffurgie, ho. — = metallurgie, wetenschap van de metaalbewerking.
metalluegifc4 = metallurgisch.
Metantorptiole, to. —, — it = metamorfoze,
gedaanteverwisseling, herschepping.
metanhorPtiofierren, fcW. (b.) = metamorfozeeren, van gedaante (doen) veranderen.
Meta'pber, to. —, —it = metafora, metafer,
overdrachtelijke uitdrukking, beeldspraak,
figuur.
nteta04o'rifd) = metaforisch, figuurlijk.
Meta04nlif, Metalrnijfif', tn. — = metafyzica, leer van het niet waarneembare, van
het bovennatuurlijke.
metap4triffr# = metafyzisch.
Tletal1 ef14, tv. —, .. tbelen = methathezis,
klankverspringing, omzetting.
Metempftptoje (spr.: .. koze). to. —, —n =
metempsychoze, zielsverhuizing.
Meteor', f. —(e)4, —e = meteoor, luchtsteen.
metey'rifit = meteorisch, lucht- of weersverandering betreffende.
Meteorit', m. —(e)4, —e = meteoriet, meteoorsteen.
Meteorolog', nt. —en, —en = meteoroloog.
Meteorologic', iv. — = meteorologie, leer v. d.
dampkringsverschijnselen.
meteorolo'gifit = meteorologisch.
Meteoroffop', T. —(e)l, —e = meteoroskoop,
toestel om de verschijnselen in den dampkring waar te nemen.
MeteorItein, m. = meteoorsteen, meteoor.
Meter, 1. (u. m.) —4, — = meter, (schertsend
ook = Oar f).
Mesternta% 1. = metermaat, metrische maat.
MeterflOtent, 1. = metrisch systeem.
Meth, zie 911 e t.
Metbote, iv. —, —n = methode.
Mettio'bii, to. — = methodiek.
Metbo'bifer, m. —4, — = methodicus, die
volgens vaste methods werkt.
ntethO'bifd) = methodisch.
Met4obift', in. — en, — en = methodist, aanhanger van een zekere Chr. sekte.
niet1 obilitfr4 = methodistisch.
Metier' (spr.: meetjee), f. —4, —4 = metier,
handwerk, ambacht, vak; fie ift atilt bei bem
O. = zij is ook bij 't glide.
Metonnntie', iv. —, —n = metonymic, naamverwisseling.
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ntetottOnitst = metonymisch.
Metol)e, iv. -, -n = metope, ruimte
tusschen de balkkoppen; de versiering daarin
aangebracht.
- = metriek, versleer.
ftnertrif,
inetrifit = metrisch, in verzen; metriek; ba4
meirifcbe St)ftem = 't metrieke stelsel.
-, -It = metrologie, meetWIetrologle,
of maatkunde.
-(e)4, -e = metronoom,
Me/rot/out',
maatmeter.
-n = metropolis, metroMetroPole, iv.
pool, hoofdstad.
metropoliet,
m. -en, -en
Metro
bisschop, aartsbisschop van de Gr. kerk.
m. -(e), -e = metropolitaan.
?Metro
metropolitaankerk,
Wletrotiotitan'tirdie,
aartsbisschoppelijke hoofdkerk.
netra = metrum, versmaat.
Wietrum, T.
-n = metten, vroegdienst.
Metle, iv.
allettlourft, iv. = metworst.
-n = een zekere inhoudsmaat
Wlet'Ae,
(± 3,5 L.); deem, slet, bijzit, hoer.
- en = slachting, bloedbad.
letaele,
= moorden, slachten, een
maietn, fcbiv.
bloedbad aanrichten.
[Metsieffn40e, iv. = balkebrij].
WIeV3enge11), I. = maalloon.
inet'vniucife = bij maters.
- = (Iiibb.) slager, vleeschMetraer, m.
houwer.
WIelygerburfite, nt. = slagersjongen.
WIetfgergang, m. = vergeefsche loop.
Wleubtement' (spr.: meiblernd), f. -4 = ameublement.
WInts cbantorl), m. = sluipmoord.
Meu'djeltnijrber, m. = sluipmoordenaar.
uteur itantiirberifcb = meucbleri14
fc#,. (f).) = vermoorden, sluipmoord
plegen.
= bende sluipmoordenaars.
Meu'ebarotte,
WIeudiler, m. -4, - = sluipmoordenaar.
nteudyferifek meucOlint0 = verraderlijk,
door sluipmoord.
-, -n
koppel, troep, bende,
W/011e,
menigte.
inteuiten, fct-n. (b.) = muiten].
-, -en = muiterij, opoer.
Meuterei',
Men'terer, m. -4, - = muiter, oproermaker.
mailer/id) = muitend, oproerig.
Mexikaan.
Wlegifa'ner, m. -4, utegtia'nifit = Mexikaansch.
= Mexiko.
e. 3. = mittefearOdifcbe 8eit.
Wlema'ne, tr.
-n; Wlemanin', 1. -(e)4,
-e = entresol, tusschenverdieping.
= mein ,err.
In.
WIta4Ina, 1. -4, .. men = miasma, smetstof
in de lucht, kwade damp.
inia4ntalifrO = miasmatisch, smetstof bevattend.
mian'en, icWv. (b.) = miauwen, mauwen.
mid) ,---- (Ace. van icb) mij, me.
WItAael, m. = Michael, Michel.
antrOe'114, an/Mae/Weft, f. = Sint-Michiel
(29 Sept.)
= St.-Michiels(ker)mis.
Wlittaelt4ineffe,
Tlicljaell4tag, m. = St-Michael (29 Sept.).
m. = Michiel, Michel, sul, lomperd,
kinkel; ber beutf* V.= de Duitsche Michel,
de (goeie eenvoudige) Duitscher.
Mirbelan'tlefo,
(spr.: mikelandzjeloo), m. = Michel Angelo.

-(e)4 = poespas, mengelmoes.
Wlicrutad,
- = keurs, lijfje, corsage.
WIte'ber, f.
-n = gelaatsuitdrukking,
Mietne,
mcutert = doen alsof, den
trek, gelaat;
schijn aannemen, zich (naar den schijn) gereed maken om ...; Bute
ium bbfen
macen = zich goed houden; One eine M. au
berliet)en = zonder een spier te vertrekken.
Tlie'nettbeuter, in. = gelaatkundige.
WHe'nettlIbniteret, :funbe, gelaatkunde.
fftle'nentnel, f. = 't werken met gelaatsuitdrukking, spel van de gelaatstrekken.
-, -n heggekruid, sterremuur.
I. WIte're,
II. [Wite're,
-, -n = zie %meife].
leelijk, ellendig].
[inie4
= Marietje, Mies.
WIte4,
fflieleta*, iv. = poes, muizepoes.
WIte'fanter, m. = sukkel.
= (blauwe eetbare) mossel.
WIte4Inufdiet,
-n = hoop graan, mijt,
I. 9)11e'te,
stapel, garf.
= mijt, made, worm.
II. WIleite, iv. -,
III. %/tete, iv. -n = huur, huurprijs;
iur 9,71. ivOnen = in huur hebben; in We WI.
nebmen = in huur nemen.
intelen, (lj.) = (MAnung, Sagen, Scbiff,
niabier, Stnect, Vagb, Verb) huren; (eMff
ook:) bevrachten.
Wile/00(66er, m. = huisjesmelker.
huurder.
m. -4, = verhuurster.
Wliet'frau,
huur, huurgeld.
WI/0'gal), f.
verhuurder, eigenaar.
fatiet'berr, in.
Me/Int/Me, iv. = huurkoets, vigelante.
Mier/Inn, m. -(e)4, -e = huurling, [hoop,
stapel (vooral van rapen), kuil vol rapen].
= vergoeding voor
WlieWentfrOdbigung,
huishuur.
:tint/raft,
=faferne,
W/let4'11grofcijen,
= huurlipenning; -kazerne;
in.; :tater,
-kontrakt; -(geld, huishuur).
huur11TlieWiltruPtien, $1.; :Wert, in.
troepen; -waarde.
Wliet'bettrag, m. = huurkontrakt, -ceel.
ntieffueife = bijwijze van huur, in huur,
WIlet'3ettel, m. = huurbrief, huurplank (papier of plank met „te huur").
Titeriln4, m. = huishuur.
Marietje, Miesje;
Mie'5(e),
poes(je)!
mignon,
Mignon' (spr.: mienj6), in. -4,
lie veling.
= migraine, (schele)
-,
Migrilne,
hoofdpijn.
= mikado, keizerstitel
Mtfa't o, m. -4,
in Japan.
mikroben, bacterien.
Mitro'bMen,
Wlifrocagmle, zie 9,311fro304 ale.
Wtifrof04'ino, m. - = mikrokosmos, de
mensch als een wereld in 't klein.
Wrifrouteiter, f. (u. m.) = mikrometer, werktuig tot 't meten van kleine afmetingen.
WI/fro/Awe, - (e0, -e = mikrophoon, toestel om zeer k leine geruischen te vernemen.
-e = mikroskoop.
f.
inifroffo'plfrij = mikroskopisch.
Wlitro3c0hale, m. -n, -n = mikrocefaal,
kleinhoofdige.
-(e)4, -e = wouw, kiekendief,
Milan',
hoenderdief.
WI/U(1/0e, m. - n, -n = Milanees.
-n mijt, made, worm.
Minn,
vol inaden, wormen.
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WIC tv. — = melk; horn; ba& horn ftebt fit
ber = is nog niet rijp; er bat nicbt Viet
in bie E. 6u brocfen = hij heeft niet veel in
de melk te brokken, hij heeft 't niet ruim.
Miteb'aber,
= melkader.
= melkachtig.
Mitrbliart, m.= melk-, vlasbaard, melkmuil.
Mitrirbebarf, m. = (de) benoodigde melk.
f. = melkpap; -brood.
brei, m.;
Milrb'bruber, m. = zoogbroeder.
= melkdistel.
Mildrbiftel,
Mildreinter, m. = melkemmer.
ntircbett, fcbtv. (b.) = melkgeven; eine m if,
dj en b e Rub = een melkgevende koe, melkkoetje.
— = hommer.
MWeber, m.
Mittirfarbe, tn. = rnelkkleur.
utitrirfarben = melkkleurig.
f.; =flag*, m.; -frau, tn. =
melk koorts (zogkoorts); - flesch; - vrouw.
mildrgebenb = melkgevend.
Mitrirtleat =-- vaatwerk voor melk, melkvat.
melkglas.
MitcWataL f.
tnit'rbiebt = melkachtig.
= melkhoudend, met melk; melkachtig, -kleurig.
MitdrI
1.; :fammer, tn.; :fanne, tn. =
melk II kalf (zuigkalf); - kamer (melkerij); - kan.
MI1011 fetter, m.; :loft, tn.;
m.;
m. = melliAkelder (melkerij); -kost; -kruik;
-emmer.
= melkllkoe; -kuur.
fill), ; =fur,
Mitrtrtitta, m. —(e0, —e = zuigeling; hommer.
Miltir II utilbeben, 1.; m.; :uteffer, m. =
melk h meisje (-meid); -man (-boer); -meter
(-weger).
Mitcb'ner, zie Eitcber.

Mitrir II faft, m.; =Mitre,
; -feljranf, m.;
- zuur; - kast; - schotel.
melk
,frbiiff et,
= zoogzuster.
Mildrfel)toefter,
=.ftrafie, tn. =
MUM' II fain,
• ;

melk Ilteems (-zeef); -spijs; -weg.
tn.; :toot, m. = melk II soep (pap);
-pot.
mitartuth, f. = zijgdoek.

Mitit'Iltuirtfcbaft, m.; z3abn,

m.;

m. = melk Ilhuis (-inrichting); -tand; -suiker.

mitb, mine = zacht, niet streng, goedaardig;

[mild, vrijgevig]; eitt mitber Mellen = een
zachte, malsche regen ; milbe Stiftung = vro me
stichting, liefdadigheidswerk; fettle milbe ,attb
auftutt = zijn milde hand openen; mitbe
Oaben = liefdegaven.
tv. — = zachtheid, goedaardigheid,
vriendelijkheid, [mildheid].
[mit'ben, fcbtv. (ti.) = zacht dcen afloopen,
glooien].
utit'bern, fcbtu. (tj.) = (ein lirteit, eine Strafe,
ben Scbmer6, Sitten) verzachten, verlichten,
temperen; (ben Scbtner6) lenigen; [zachter
stemmen, bedaren]; mitbernbe 1.1mitiinbe =
verzachtende omstandigheden.
Mit'beruttn, tn. —, —en = verzachting, enz.
Mit'berun011grunb, m.; mtittel, 1. = verzachtende omstandigheid ; verzachtend middel.
utitbiber3ig = zacht-, teerhartig, weldoend,
weldadig.
utilb'reirt) = zacht, teeder, weldadig.
= milddadig, mild. weldoend.
= milddadigheid enz.
Mitb'tiitiarett,
(spr.: mieljO), f.
= milieu.
I.
f, --(e)d = krijgswezen, soldatestand, leger,

II. ^ illar', m. —(e)& --e = militair, soldaat.
m. = ander van gezondheid.
Millar' II beautter, ; :bebort'utiiittigter,
m.; =biettft, tn. = militair ambtenaar; m.
gevolmachtigde; m..e dienst.
utiliar'froutut = mak in den dienst, in
't vuur.

1. = militaire rechtbank, mili-

tair rechter.

Mititilearen3e, tn.= Mil. Grenzen (in Oostenr.).
= militair.
MilitarWutuC m. — = militarisme.
= militaire muziek.
Militar'utufif,
m. = verlofpas.

tititithr'pflicbtig = dienstplichtig.
Miliar'Ilfchute,
:ftaat, m.; =ftattb, m.=
militaire school; m. staat; m. stand.

Millar4Seteriniir':elfabemie, tn. = militaire
veeartsenijschool.

Militarivefen, f. = krijgswezen, alles wat
't leger betreft.

MilitiirzTaill)ettnorben, m. = militaire
Willemsorde.

MIRA', tn. —, — en = landweer, schutterij,
landstorm.

tv. = lichting.
f. — = mills, duizend.
.. nien = millennium,
f.
duizend-jaar.
Miltiar'be, tn. —, —0 = milliard, 1000 millioen.
1.; :meter, u. tn. = millillgram; -meter.
tv. —, — en = millioen.
m. —(e0, —e = millionair.
ntiftion'ftet, utiltion'tet = milioenste (deel).
— = milreis, 1000 reis
f.
(Port. f 2.80).
Mit3, tn. —, —en = milt.
Mit3Itettett, f.= steek in de zijde, in de milt.
Mil3'fuebt, tr. = miltzucht, hypochondrie,
spleen, melancholie, zwaarmoedigheid.
utit3'fiirbtin = miltzuchtig, hypochondrisch.
Mistne, m. —n, —n = mime, tooneelspeler.
fcbtn. (tj.) = tooneelspelen; zoo maar
doen; doen, lappen, flikken.
Milnenblitter, tn. = mimendichter, dichter
van kleine drama's.
tv. — = mimiek, gebarespel; (ook:
zaak, ding, boel).
zie Eime.
m.
ittrinifet) = mimisch, door gebaren, van de
gebaren, gebare...
—n = mimoza, zinkruid,
Mintole,
kruidje-roer-me-niet.
Mitt. = Minute.
Tana, tn. = Mina.
= minaret,
—e (u.
Minaret(t)', f.
moskeetoren.
Min'rbett, 1. = Mientje, Mijntje.
ntin'ber = minder, kleiner, Beringer, lager.
Min'berbeit, tn. —, —en = minderheid.
min'beriiibriu = minderjarig.
Min'berjiibrigfelt,
— = minderjarigheid.
inin'bern, fcbto. (b.) = minderen, verminderen;
(beim Stricfen) minderen.
Min'berung, tn. —, —en = mindering, vermindering.
Min'bertuert, m. = minderwaardigheid, te
weinig waarde, tekort.
ruittlierlvertig = minderwaardig.
= minderheid, kleiner getal;
Mitt'berAabl,
in ber
feitrift,in de minderheid zijn.

minbeft.
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I. ntiu'beft = minst, geringst ; ntcbt bal m... e = Mitti'ftertnedifel, m. = wisseling van mini-

niet 't minst; aum m .. en = voor 't minst,
ten minste; nicbt fin m .. en = niet in 't minst,
in 't minst niet, volstrekt niet.
II. Mitebeft . . . = minimum .. .
min'beften4 = minstens.
Min'beftforbernber, in. = minst vragende.
Min'beftfath tn. = minimum-loon, -prijs, -tarief enz,, minimum.
I. Mlitte, in., zie 9,J1 in a.
II. Wititte, In. —, —n = mijn(groeve); springmijn; er taf3t ails Olinen fbringen = hij zet,
stelt alles in 't werk, wendt alle mogelijke
middelen aan,

Mi'nen' jinn, tn.; :gang, tn.; :griiber, tn.=
mijn II bouw ; -gang; -graver.

Minett1Ifyit4, nt.; :berb, m.; :fatnnter, In. =
mijnilingang; -haard; -kamer (-oven).

Miltenirieg, m. = oorlog onder den grond.
Mittenjjabung, to.; :tric4ter, in. = mijniilading; -trechter.

Writer, iv. —, —n = ruw erts.
Mineral', f. —(e)l, —e u. —ten = mineraal,
delfstof.

Minerebab, f. = mineraal bad.
Mineralienlitabittett, 1.; :fantntluttq, ty. =
delfstoffell kabinet (-muzeum); -verzameling.
ntineralifo4 = mineraal.
Mineralog', m. —en, —en = mineraloog, delfstof kundige.

sterie of van ministers.

Miniftrant', m. — en, —en = ministrant,
misdienaar.

miniftrie'ren, fcbro. (b.) = ministreeren, den

priester bij 't altaar behulpzaam zijn.
Min'tta, Ix,. = Mina.
[Min'ne, in. — = min, liefde, Min'nelieb,
f. = minnelied. tnin'nen,icbtn. (b.) = minnen,
beminnen].
Min'nellfana, in. ; =Ringer (rin g er), m. =
minne 11 zang; -zanger.
ntin'ttig, wittniglict = lieflijk, aanminnig,
teer.
9)littorat', 1. —(e)l, —e = minoraat, recht
van den jongste op 't erfgoed, dat erfgoed zelf.
ntinorettn' = minderjarig, onmondig.
Tlinorennttat', tn. — = minderjarigheid, onmondigheid.
Minorit', m. —en, — en = Minoriet, minderbroeder, Franciskaner.
Minoritiit', to. —, —en = minoriteit, minderheid.
Minotaur', m. — u. —(e)&; 9)2inotau'ro4, m.
— = Minotaurus (monster, half mensch, half
stier).
Mitt'ftrel, m. —&, ---& = minstreel, zanger,
speelman.
Mittuenb', m. —en, —en = aftrektal.
utiltu4 = minus, min; bal V. = 't onbrekende, 't tekort.
Misnu4Aeirlyn, 1. = minus-, minteeken.
Mittufel, In. —, —ix = kleine letter.

Mineralogie, in. — = mineralogie.
ntineralo'gifit = mineralogisch.
Minerequette, to. = minerale bron.
Minu'te, to. —, —n = minuut.
Minerarreick 1. = delfstofferijk.
Minerartnaffer, T. = mineraalwater.
minn'tenlang = minutenlang.
Mineriba, to. = Minerva, godin der wijs- Minn'tenlluir, to.; :tverf, f.; :3eiger, ut. =
heid.

minuutilhorloge; -werk; -wijzer.

Minna', m. —1, —e = mineur, geniesoldaat Minn'Aien, $1. = kleinigheden.
voor 't graven van mijnen.
utittu3iiW = minutieus, tot in kleine bijzonMiniatue, Iv. —, —en = miniatuur; klein- derheden nauwkeurig.
teekening.
Mins3e, in. —, —n = munt, ment (een plant).
Miniatur'llau4gabe, to.; -OM, f.; ;mater, ntir (Bat. bon ice) = mij, aan of voor mij;
tn. = miniatuuriluitgave; -beeld; -schilder.

ntinie'ren, fcbiro. (b.) = ondermijnen, ondergraven.

Mittie'rer, in. —1, — = mijngraver, mineur.
Minimal' 11 betrag, m.; :gelnir4t, I. = kleinste
of minimumilbedrag; kl. of m. gewicht.

Miltintunt, 1. ---, .. ma = minimum.
Mittifter, in.,. —1, — = minister; U. bel

nt. nicbtl, bir nicbtl = zonder zich om iem.
of iets to bekommeren; To in. rttd)tl, bit
nicbtl tit f3t ficb bal nit* madyn = zoo maar
eventjes is dat niet to doen; Me bu en., fo tcb
bir = leer om leer.
Mirabelle, b:). —, —n = mirabelle, een soort
pruim.
Miralet, T. ---&, — mirakel, wonder.
Miete, zie jut t) e.
Mir'3a, tn. —u, —I = mirza, beer.
Mifatttbrop', m. —en, —en = misanthroop
menschehater.
Dittfantfiropie, in. — = misanthropie, menschehaat.
ntifanttro'pifit = misanthropisch, menschehatend.
Tli4cetteetteett, zie 9.7Msetraneen.
mifobar = mengbaar.
Mifdre4e, W. = gemengd huwelijk.
ntlfcliett, fcbto. (I;.) = (Sift, UctfTer unb Uein,
Ttetarte) mengen, vermengen; (bie Llarten)
schudden, wasschen, mèleeren, mifcbe bid)
niitt fiinein -= bemoei je er niet mee; gemiicbt
(bon einer Obereafc4aft, ether ebe, einem q40-re)
— getnengd.
Mifcifforn, 1. = mengkoren.
Mifclyling, m. —(e)l, —e = iem. van gemengd
ras, kleurling.
fflifdrntafr4, m. —el, —e = mengelmoes,
poespas.

rannern, bel Kutern = minister van Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken.
Mittifterial'imantter, m. = ambtenaar aan
't ministerie.
ininifteriebirertor, in. = directeur aan een
ministerieel departement.
Mittifterierat, m. = ambtenaar, die in 't
ministerie verslag uitbrengt; rapporteur.
Minifteriarberorbttung, to. = ministerieele
verordening, m. circulaire.
ntinifterielr = ministerieel.
Mittifte'riunt, I. —1, .. rien = ministerie,
ministerambt, alle ambtenaren van een minister, de ministers of 't kabinet, ministeriegebouw; gezamenlijke geestelijken van een
parochie.
MinilterilionferenA, m.; :frif14, tu.; :priiii:
bent, m. = ministerlIconferentie; -crisis;
-prezident (eerste m.).
Mittilter II rat, m.; :refibent, m. = minister 11 raad; -rezident.
MittilterberantWorttiVeit, iv. = ministerieele verantwoordelijkheid.
Mifelytrattf, nt. = mengdrank.
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.
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Mi'fitung, tn. —, — en = mengsel, (ver)menging, mixtuur; (van metalen) alliage.
Mildmitekettnung, tn. = mengingrekening.
Miffirboli, f. = gemengd ras.
Mifrirtiiiiimtng, tn. = dubbele standaard.
fffti'fet, 1. —, ---4 = Jong meisje. intfein,
fcbto. (b.) = wat vrijen].
ntifera'bel = mizerabel, ellendig, jammerlijk.
Tlife're, tn. — = misere, ellende.
felifere're, 1. —(u) —(0) = miserere, R.-K.
kerkgezang; een darmziekte.
felifngtof, nt. —en, —en = misogynes, vrouwehater.
Mi'fOet, to. —, —It = mispel.
Mit tv. — , 01016 = miss, juffrouw, mejuffrouw.
ntifiacirten (wart. mit a cb tet), fcbtv. (b.) =
verachten, minachten, geringschatten.
aniffadjtung, tn. = verachting, minachting,
geringschatting.
I. Cliff al', f. —(e)i;, —e = missaal, misboek.
IL Maffei, tv. — = missaal, een groote soort
drukletter.
[mifrbeimgen,fobtn.(b.)=mishagen,misvallen].
Mitrbetjagen, f. ---& = misbehagen, onbehaaglijkheid, onaangename stemming.
[ntiftbefiebig, zie mif3liebig].
TERifOlibung, tv.= misvorming; wangedrocht.
ntifibilligett (wart. mit bi ilia t beffer al4:
gemi 13bi fit g t), fcbtv. (b.) = misbillijken,
of keuren.
Elnitrbiffigung, to. — = afkeuring, blaam.
Telifrbraurft, nt. = misbruik.
ittifOran'Men (wart. mi 13br a u cb t beffer ate:
gemi 136 r a u cb t), fcbtv. (b.) = misbruiken,
misbruik maken van; (ben stamen ebott6)
ijdellijk gebruiken.
utiffbraudificf) = verkeerd, ongeoorloofd, onbehoorlijk e. d.
fOlifrbunb, m., Mit'biinbnid, 1. = monsterverbond; [mesalliance].
ntifibeuleit, fcbtv. (b.) = misdui'den, verkeerd
uitleggen, euvel duiden, kwalijk nemen.
Tli#ben'tung, to. = misdui'ding, verkeerde
uitlegging.
ntiffen, fcbtn. (b.) = niet zien, vermissen,
missen, niet meer hebben, 't gemis voelen,
ontberen; ettn. nicbt m. fiinnen = er niet buiten
kunnen.
Wliterfolg, tn.= slechte uitslag, slechte afloop,
slecht succes, nederlaag, mislukking, tegenspoed, echec, fiasco.
Wlit'ernte, tn. = misgewas, mislukte oogst.
Mirfetat, tn. = misdaad, euveldaad.
Mirfetiiter, m. = misdadiger, boosdoener.
gaifffctif, m. = afkeuring; misgeboorte.
I. ntifgallen, ft. (b.) = misvallen, mishagen,
hinderen.
II. Tlifgartett, 1. = misnoegen, tegenzin.
ntifilititig = onaangenaam; m. bemerfen ob.
ficb m. fiber ettn. auf3ern = afkeurend opmerken,
zich afk., ongunstig over jets uitlaten.
entfrfaU4bevugung, tn. = betuiging van
ontevredenheid.
nit'neartet = ontaard, uit den aard geslagen.
Mi 'geburt, tn. = misgeboorte, wangedrocht;
mis raam.
TOZiWgefilig, f. = gevoel van onbehaaglijkheid.
ntiftgelatint = slecht geluimd, sl. gemutst,
in een slecht humeur.
felitgefitiot, f. = ongeluk, tegenspoed, ongelukkig lot.
froliWgeftatt, tn. = wangestalte.
utiffnettatt(et) = wanstaltig, misvormd.

TtifftrauensJivotttm.

ntiVaeftintmt = slecht gestemd, ontstemd.
MiffgetuadO, f. = misgewas, misgeboorte,
gedrochtelijk gewas.
ntitgliiefen, Tcbtv. (f.) = mislukken.
ntifman'tten, fcbtn. (b.) = misgunnen, benijden.
Wilfroriff, m. = misgreep, verkeerde greep,
vergissing, fout; einen U. tun = verkeerd
grij pen.
Wittounft, in. = afgunst, wangunst, nijd.
ntifroiinftig = wan-, afgunstig, jaloersch.
ntifAan'bein (wart. mi 13b anb et t beffer alb:
gemif3banbelt ob. mif3gebanbert), fcbtv.
(b.) = [misdoen, verkeerd doen], mishandelen.
TilifAanblung, to. = mishandeling.
Wilifrheirat, tn. = mesalliance, huwelijk beneden stand.
[utit'f)ellig = niet overeenstemmend, oneens].
Mit'heffinfelt, tn. —, —en = tweedracht,
oneensgezindheid, oneenigheid.
l-ntiffilkirett, fcbto. (b.) = verkeerd hooren].
Witffion', tn. —, —en = missie, zending.
Miffionar', .. niir', nt. –(e)&, –e = missionaris, zendeling.
nifflotO'anftaft, tn. = zendelingehuis.
WliffiotWgefettfcbaft, in., :herein, tn. =
zendelingegenootschap.
liffitf, f. —(e)4, —e; Tliffi'be, iv. —, —n =
missieve, zendbrief, schrijven.
ffliffiaim f. = slecht jaar.
falifritana, in. = wanklank, valsche klank,
valsch accoord.
Tellit'frebit, nt. = diskrediet, ongunst, ongenade.
ntitticb = twijfelachtig, onzeker, hachelijk,
netelig; fcb befanb micb in einen ntif3ficben,2age
= in een moeilijk parket.
Witirtittreit, tv. — = twijfelachtigheid enz.
ntitliebig = onaangenaam; ontevreden; onbemind; ficb tn. madjen = zich verzetten, onwillig zijn; ficb bei einem m.macben = bij iem.
uit de gunst geraken.
ntiNin'gett, ft. (f.) (6 mif3fingt; a mif3tang;
tniglinge; mif3fungen) = mislukken, niet gelukken; 6 ft il)m inifgungen = hij is er niet
in geslaagd, 't is hem mislukt.
MIWittut, nt. = ontmoediging, neerslachtigheid, mismoedigheid, wrevel.
tnifrinuttg, ntiffntiitig = mismoedig.
Mit'Intiel, m. — = arseniekkiezel.
ntif;ra'ten, ft. (f.) = mislukken, missen, slecht
uitvallen, verongelukken, bederven; ein mit.,
raten6 Stinb = een bedorven, slecht opgevoed
kind; [ontraden, afraden].
[Tlifrrebe, tn. = kwaadsprekendheid, praatjes].
9MfOtanb, m. = misstand, verkeerdheid, gebrek; [leelijks, wat niet goed staat].
ntiffftintmen, fcbto. (b.) = ontstemmen.
9,Yliffftimmung, tv. =- slechte stemming, slecht
humeur, ontstemming.
aniffton, m. = mistoon, wanklank, wangeluid.
ntiVtiinen u. utt#thlten, fcbtu. (b.) = valsch,
verkeerd klinken, wanklinkend zijn.
ntiVtitinig = wanklinkend, valsch.
I. ntif?trau'en (wart. mittraut beffer al4 ge,
mi 13 t r a u t), fcbtn. (b.) = (einem) wantrouwen,
niet vertrouwen.
II. glifrtrauen, f. --- = wantrouwen, slecht
vertrouwen, argwaan; 0. gegen einen tjaben
ob. begen, an. in einen feten = iem. wantrouwen,
wantrouwen tegen iem. hebben.
tOlifftrauett&vtunt, 1. = votum van wantrouwen.
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utifrtrauffit = wantrouwend, wantrouwig, 9tit'befill, nt. = mede-, gemeenschappelijk
bezit.
achterdochtig.
9Nifrberaniigen, f.= ongenoegen, misnoegen, Mit'beffifer, m. = medeeigenaar.
mit'beteillgt (an ether Gatte) = ook deelontevredenheid.
uttfrbergenfigt = misnoegd, ontevreden, uit hebbend aan, betrokken in (een zaak).
Mit'betuerb, m. —(e)4 = mededinging, conzijn humeur, ontstemd.
Miffber4iiitni4, f.= wanverhouding, oneven- currentie.
redigheid; gemis aan overeenstemming; slechte
verstandhouding.
ritifrberftiinbni4, f. = misverstand, misv:tting.
inifrberfteb(e)n, unr. (lj.) = misverstaan,
verkeerd verstaan.
allifrinar#6, nt. —0 = misgewas; slechte of
mislukte oogst.
Tolifrtufrtfeftaft, iv. = wanbeheer.
Wait, tn. —0 = meat, mist; damp, mist;
(stud.) zottepraat; ba& ift nicbt auf feinem V.
getuad)fen = dat is geen koekje van zijn eigen
deeg, dat is zijn eigen werk niet, komt niet
uit zijn koker.
Mift'bauer, m. = mestboer, putreiniger.
fOlifebeet, f. = broeibed, broeibak; mestlaag.
^ IItel, to. —, —n = mistel, vogellijm,
marentak.
mi'ften, fcbto. (b.) = mesten.
tnift'fint, m. = smeerpoes, vuilik.
fOlift'llgabel, iv.; :grube, tv., :4aufen, m.;
:4of, m. = mestlivork, -put; -hoop; -vaalt.
ittiltig = vol melt; mistig.
2nift'lliauMe, iv.; :fifer, nt., :lady, W.;
:ON*, to. = mestilgier; -kever; -poel; -kuil.
finiftrar, m. —(e0, —e = mistral (koude wind
in Z.-Frankrijk).
9:4-ift'itiagen, nt. = mestwagen.
TeliNeltaineen, MINeliten, 431. = allerlei,
mengelwerk.
I. mit, $rtip. mit Zatib. = met; ook anders:
b0 nt. bem bierten Z5'uli = tot en met den
4 Jun; bij: einen tn. %amen nennen, efnlaben
= iem. bij zijn naam noemen, uitnoodigen;
in: nt. einem 2aorte = in 66n woord; tn.
Zanf annebmen = in dank aannemen; in.
faltem l8lute = in koelen bloede; nt. einem
Vale ob. ut. einntat = ineens; onder: m.
$roteft 5uritcricOicren = onder protest terugzenden; op: m. einem Vale ob. nt. einntat =
opeens; m. atranaig abren = op twintigjarigen leeftijd; einen m. ettu. betoirten = iem.
op iets onthalen, trakteeren; over: tcf) bin
m. ibm aufrieben = over hem tevreden; te:
m. Dlecbt = terecht; tn. linrecbt = ten onrechte; m. getter unb Scbtoert = te vuur en
te zwaard; nt. genauer 91ot = ternauwernood;
van: m. 2eben4mitteln berfeben = van levensmiddelen voorzien; einen tn. ettu. berfcbonen =
iem. van iets verschoonen; fie ift nt. einem
Sobne niebergefonttnen = van een zoon bevallen; zonder voorz.: nt. nicbten = volstrekt
niet, welneen; ein Vann m. stamen $ =
genaamd P.
II. mit, Wbb. = me(d)e, ook; fcb bin tn. babel =
ik doe ook mee; m. int Mate fit3en = ook in
den raad zitten.
Mitliftefter, m. = tweede oudste.
fattrangettagter, m. = medeaangeklaagde.
utit'arbeiten, fcbto. (b.) = me(d)ewerken,
samenwerken.
Silit'arbeiter, m. = medewerker.
mit'begrelfen, ft. (l.) = mee of bij inbegrijpen, vervatten.
utft'betounen, ft. (b.) = me(d)ekrijgen (ook
als bruidschat), tevens krijgen.

mit'betnerben Orb, fcbto. (b.) = me(d)edingen,
me(d)esolliciteeren.
Mit'beltierber, m. = mededinger, medesollicitant.
Mit'betnerbung, to. = mededinging.
Mitibeftiohner, nt. = medebewoner.
utit'be3affien, fcbto. (b.) = me(d)ebetalen, ook
betalen; far einen nt. = voor iem. betalen.
ntIt'brIngen, unr. (b.) = me(d)ebrengen, aanbrengen, [me(d)ebrengen, tot natuurlijk gevolg hebben = mit fid bringen].
Mit'bringfet, 1. -4, — = welkomthuis.
9:411rbruber, m. = medebroeder, naaste.
Mit'biiraer, nt. = medeburger.
gaitArtit, m. = broeder in Christus, medechristen.
mit'biirfen, unr. (b.) = me(d)emogen,
ToliVeigentunt, f. = medeeigendom, medebezit(ting).
Mit'elgetttiinter, m. = mededigenaar.
miteittan'ber = met elkander, samen.
niffentOfinben, ft. (1.) = me(d)e(ge)voelen,
sympathizeeren.
Mit'eutOfittbung, to.= medegevoel, sympathie.
2:/lit'erbe, m. = medeerfgenaam.
mit'erben, fcbto. (b.) = medeerven.
mireffen, ft. (1;.) = me(d)eeten.
Onireffer, nt. = me(d)eeter, commensaal,
tafelgenoot; vetwormpje, puistje.
ntiefabren, ft. (f.) = meerijden (in een rijtuig), meevaren; [einem m. = met iem. handelen, iem. bejegeneni.
ntirfaften, fcbto. (t.) = me(d)evasten, ook
vasten.
utft'freuenb = zich mede verheugend.
mitifii4len, fcbto. (lj.) = me(d)e(ge)voelen.
utitliifyren, fcbto. (b.) = me(d)evoeren, meesleepen, meebrengen.
Mit'gabe, to. = bruidschat, huwelijksgift.
Mitgaft, m. = medegast.
mit'neben, ft. (lj.) = me(d)egeven; in 't huwelijk, als huwelijksgift meegeven.
Mit'gebraucti, m. = medegebruik, gemeenschappelijk gebruik.
Mirnefannener, nt. = medegevangene.
golit i gefiiig, 1. = me(d)egevoel, medelijden,
sympathie.
ntitigeb(e)n, unr. (T.) = me(d)egaan; ba& geljt
to mit = 't gaat nog al.
Wlit'genufb m. = medegenot, wederkeerig
genot.
Init'geft0O0f, f. = medeschepsel, gelijke,
naaste.
fOlit'nefette, tn. = metgezel, kameraad, makker.
Mit'gift, to. = bruidschat, huwelijksgift.
Mit'glieb, f. = (mede)lid.
Mit'gliebftliaft, tr. = (mede)lidmaatschap.
Witit'efebnarte, tn. = bewijs van lidmaatschap.
uttebaben, unr. (b.) = meehebben.
mit'lalten, ft. (b.) = mede of ook houden;
meedoen; icb balte aucb mit = doe ook mee.
ntit'beffen, ft. (1.) = me(d)ehelpen, steunen;
me(d)ewerken.
tOlit'4elfer, nt. = me(d)ehelper.
enit'l)eraufgeber, m. = medeuitgever.
28*
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ffllitteintiAigfeit.

doen; beetnemen; fie ljaben itjm abet nifty%
fpiett = ze hebben hem een leelijke poets
gespeeld, leelijk toegetakeld.
Mifftilefer, m. = me(d)espeler.
ntit'finertjen, ft. (b.) = me(d)espreken,-praten.
(Mithridates) = tegengif].
m.= medeeigenaar;-boelhouder, mit'ftintnten, fcbti). (lj.) = mede, ookstemmen.
Tat' ftreiter, m. = medestrijder.
lid van een firma, firmant.
me(d)evechten, Mit' tag, m. —(e) g , —e middag; zuiden;
ntiftkintl)fen, fcbto. (b.)
in 9,1t. effen-='t middagmaal gebruiken, eten;
meestrijden.
beute m. = van middag.
Tat i finnOfer, tn. = medestrijder.
= op den middag, middag. zuidelijk.
Wilifftager, nt. = medeklager, medeeischer.
natIontinen, ft. (1.) = me(d)ekomen, mee- mit'taglidj = van elken middag, middag..;
zuidelijk.
fig.).
gaan; volgen (ook
= 's (des) middags.
meekunnen.
unr. (b.)
mitlaffen, ft. (b.) = me(d)e laten (gaan, Mit'ta0brot, -effen, f. = middagmaal, -eten.
zuidelijke streek, zuiden.
aniti tawbgegeub,
komen enz.).
mede klinken.
Tliti ta0114itle, ID. ;
intelauten, fcbtre (b.)
; =fre14, ut. =
middagilhitte;
-hoogte;
-cirkel (meridiaan).
m.
[Mit'taut, m. —(eA —e]; Warta
on0i, f. = middag lijn ;
fftirtag4 tinie,
— medeklinker.
-maal.
= medelijden.
Mitleibten),
namiddagpreek.
medelijden, in 't lijden Wlitla04)rebigit, tn.
witleibett, ft. (b.)
artitlagClrut)e, W.; =falCifcfp en, 1. ; :felts,
deelen; me(d)e dragen.
to.
=
middagOust;
-slaapje;
-zijde (zuidzijde).
Miricibenfirimft, to. = gemeenschappelijk
m.=
lijden; in 9N. aieben= eveneens (aan 't zelfde Tlit'tagC fonne, iv. ; Jtunbe, in.;
euvel) doen lijden, aansteken, ook ziek doen middag II zon ; -uur ; -tafel.
Tlit'tat0Aeit, tn. = middagtijd, etenstijd.
worden; (ook:) in zijn val meesleepen.
inftleiben4iviirbiq beklagenswaardig, deer- ntit i tagtuart4 = zuidwaarts.
tttiftan3eit, fcbtn. (b.) = me(d)edansen.
niswaardig, medelijdenswaardig.
= midden; middel, tail's; U.
Witti te,
Tliffether, zie %eiber..
,c''anuar = in 't midden van Januari, half J.
ntit'leibig =- medelijdend, met medelijden.
iitiffelbW = zonder medelijden, meedoogen- ntifteiffiar -= mededeelbaar, besmettelijk,
aanstekelijk.
loos.
betoon, bewijs van ntiti telteit, fcbin. (b.) = me(d)edeelen; fir9 =
DlitleitiKieviguitri,
zich me(d)edeelen, zijn gedachten, meening
medelijden, van deelneming.
een = 't zeggen.
glineibfdiliffel, to.: bon ber
ntit'tellfant = mededeelzaam.
genadebrood eten.
—, —en = mededeeling; einem
anifteitititg,
zie niftreibtog.
iem. een medentiflefb0.bolt = medelijdend, vol medelijden. eine DZ. bon ettn. inacben
initlefen, ft. (b.) = mede lezen. tegelijk lezen; deeling over iets doen, iem. jets meedeelen.
I. [mit' tet, zie mittter].
gezamenlijk (een courant bijv.) lezen.
mit`mac en, fcbto. (b.) = me(d)ernaken, door- II. Miti tel, — middel, hulpmiddel, geneesmiddel ; [midden, tusschengraad, tusschenmaken, meebeleven; meedoen.
ding, middenruimte, centrum (van een Leger)];
medemensch, naaste.
Wlifittenfr4, in.
(geld)middelen, vermogen;
Me 0. ($1.)
ntit i ntliffen, unr. (b.) = me(d)e moeten.
witlieimen, ft. (t).) = me(d)ekomen; (eine ficb ingtegen, fcbtagen, in gtretett =
tusschenbeide
komen
;
nub T8ege = middeS'tunbe) ook nemen, deelnemen aan; aangrijpen, doen afvallen, doen afnemen; deorhalen, len; arittintetifcbe g , geometrifebeg= rekenkundig, meetkundig middelevenredige.
havenen, onderhanden nemen; bie kranfbeit
bat ibn arg mitgenoirtmen ee erg aangegrepen; ffliftetatiter, f. = middeleeuwen.
er ift in ber ,8eitung febr mitgenommen ee erg ntit'telalterliM = middeleeuwsch.
gehavend; (ein £anb) verwoesten en uitplun- Millet II anterif a, f.; =Oen, f. =
Amerika; -Azie.
deren.
mit' tetbar =- middellijk, indirect.
mitniOten, zie mit I.
liftelbentWaitb, f. = Midden-Duitschland.
..tree
=
mijter,
bisschopsTi
Mirtra, ie.
tusschending, schakel.
Mitlething,
muts.
Mitraineule, to. —, —0 = mitrailleur, Mirteteritte, tn. = gemiddelde oogst.
mit'teteuro4aif= middeneuropeesch.
kanonrevolver.
; Jufb m.; =gebirge, f. =
mit'reben, jobte. (b.) = me(d)espreken, zich Mitletil finger,
in 't gesprek mengen; bu bait bier nit* mit: mid dell vinger ; -voet ; -gebergte.
middelste lid, middelterm.
Mit'telatieb, 1.
iureben = niets to zeggen.
middelgroot.
mitleInrot
= mederegent.
Mirregetit,
(f.) = me(d)ereizen; ber fOlftletnnt, 1. = middelsoort waar.
iniereifen,
tnit'telip)dibeittfcb = Middelhoogduitsch.
gRitreifenbe = de medereiziger.
binnenland].
ntitf and', Brat. mit Zatii) = met, met en [Tliftellattb,
r4 a Meer = Middellandsche Zee.
benevens.
medeschuld, medeplichtig- mitle110 = zonder middelen, onbemiddeld.
fdiutb,
Mit'tettofinfeit, — = hulpeloosheid, geheid.
brek.
medeschuldig, medeplichtig.
ntiffrintibig
=
medeschuldenaar.
Mitleintann, m. = man van den middenstand.
fritit'fitultmer,
middelmaat; Eat. bie befte
Mitleintafb f.
medescholier, -leerling.
tit' fjiit er, m.
traf3 = de middenweg is de beste.
unr. (f.) = meedoen, me(d)e zijn.
= middelmatig, gering, matig.
ntiffotten, unr. (b.) = mee moeten.
= middelmatigheid.
mitititeten, fcf)tn. (b.) = me(d)espelen, mee- anit'teintnigfeit,

Mirberrfellaft, iv. = medeheerschappij.
9errfe9er, nt. = rnedeheerscher.
= medehulp, steun, bijstand.
Mit'biffe,
= derhalve, bijgevolg, dus.
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MilteUlna% tn.; :Mauer, tn.= middelll mast;
-muur.

Mobettierer.

tn. = ook van iets afweten; One mein =
buiten of zonder mijn weten of voorkennis

of medeweten.
Initlettuce; f. = Middellandsche Zee.
= medeweten.
Mitluiffeniltatt,
Mitletpartei, tn. = middenpartij.
— = medeweter, verm.
=
middel-,
vensterpilaar.
Mitluifier,
Mietelpfeiter,
trouwde.
MitlefOuntt, m. = middelpunt.
mit'teW, $riii). mit (den. = door middel van, door. mit s tvoiten, unr. (b.) = me(d)e willen.
fcbin. (b.) = me(d)etellen,-rekenen.
Mit'tefiltath m. = middelilterm,
mit'3ietictt, ft. MO= me(d)etrekken, -sleepen;
-soort.
me(d)egaan,
-trekken.
Mitlefirintie, iv. middelbare school (in (1.)
Pruisen tusschen Lagere school en Realschule, Mit'ituect, tn. = nevendoel, bijdoel.
$t.=mixpickles,
in Zuid-Duitschland tusschen Lagere- en Mir'eb

Hoogeschool).
gailtetfidit, to. = middelzicht (van wissels).
Miete0 II mann, m., :perion, = bemiddelaar, tusschenp ersoon.
zie m i t tetL
fOliftelitanb, m. = middenstand.
Mit'telfte(r) = m iddelste.
StRifteffteite, = middelste plek, middelpunt.
= midden:ftrafp,
Mit'tet famine,
- stem ; - weg.
= verbindingsstreep, koppelTliftelftricl),
teeken.
1. = middelstuk.
= middelste trede; middelste
ffilitlefftufe,
trap of graad, to sschengraad.
tusschentint, middeltoon.
Mietettinte,
= middeltoon.
Mit'telton,
Mit'teltreffen, = middeltocht (van 't leger).
9,1ifteilltuanb, ; :Meg, tn. = middelllwand;
-weg.
f. = deelwoord.
marten = midden.
= middernacht; noorden.
MieternatOt,
Mitlernarbtig = midden in den nacht; midmiddernachtelijk; noordelijk.
dernachts
utit s tertai4#141) = middernachtelijk, middernachtelijk, somber ; noordelijk.
nachts
= middernachtzon.
Mit i ternaMt(4)fonne,
Milternacift(Oftuttbe, :Aeit, = middernachtelijk uur, uur van middernacht, tijd van m.
Mittlaftett, $1. = halfvasten.
I. mittler = middelste; middelbaar; bonntitt=
terer in mitttern Zs'abren = van middelbare grootte, op middelbaren leeftijd; bie
mittlere $roPortionate = de middelevenredige.
— = Middelaar (gem.:
II. WI-Utle y ,
Zermittter).
Mittlertob, tn. = Zoendood,
mittlertuate = middelerwijl, ondertusschen.
Tlittloututer, tn. = midzomer, hartje van
den zomer, St. Jan (24 Juni).
:tragett; =trinten; :tun=me(d)e IIklinken, -dragon. -drinken; -doen.
Mittluott, m. Woensdag ; (bed) 9:31fttinocb =
des Woensdags.
mitun'ter = van tijd tot tijd, soms, nu en dan.
mit'untervirtmen, fcbtn. (b.) = medeonderteekenen; ber Ertituntergicbnete = medeondergeteekende.
Mit'urfaciv, tn. = bijoorzaak.
mit s berantluorttiot = mede-verantwoordelijk.
MitlierbreMer, nt. = medeplichtige.
Mit'berfrijivorner, m. = samenzweerder,
eedgenoot.
Mirtiormitub, tn. = tweede voogd.
mit' II Itianbern; :tveinen = mee II trekken;
-schreien.
tijdgenooten, levend geslacht.
Min:1)dt,
[Wlietuerber, m., zie Wlitbemerber].
fcbin.
(b.) = me(d)e-, samenwerken.
minuirrett,
unr. (b.) = me(d)eweten; urn

scherp ingemaakt goed.
—, — en = mixtuur, geneesmiddel.
= Varf.
mm = Millimeter.
= meine ,erren.
93101.
tn. — = mnemoniek, herinneringskunst.
annemo'itifer, in. -4, — = mnemonikus, geheugenkunstenaar.
ittneutto'nifri) = mnemonisch, volgens de herinneringskunst.
= mnemotechniek, zie
Mnemotecirnif,
9,Nnentonif.
= mob, gepeupel.
9)1011, tn.
TIO'bet, f. — — = meubel.
; sf (OM ant, nt. :battb:
gliillellifabrif,
:ftuff, tn. = meubelllfabriek; -fatuna,
brikant, -handel; -stof.
meubel-, verhuiswagen.
TIO'belMagen, tn.
= mobiel.
= garde mobile, mobiele
Mobili garbe,
rationale garde.
Mobil'oarbift, tn. = soldaat van de mobiele
garde.
Mobitiar', f. —(e) ,& = meubilair.
= nagelaten roerende
ThthitiarttaMlat,
goederen.
anobitiarliertniigett, T. = vermogen aan
roerende goederen.
Anobiliett, 43t. = meubels, huisraad, roerend good.
fcbin. (t.) = mobilizeeren.
= mobielmaking, moMobirmactuttg,
bilizatie.
matifie'ren, fcbin. (b.) = meub(i)leeren;
bliert inobnett = op kamers wonen.
gtottturtlefuPPe (spr.: ..tOrtl..), m = (nagemaakte) schildpadsoep.
Inaba(' = modaal.
9lobalttat', tn. —, —en = modaliteit, voorstellingswijze.
Fein,
—n = mode; in(ber)
U1o'be,
in de m. zijn, brengen;
bringen
in(bie)
foramen = uit de m. gaan.
and ber
m.; ,farbe, m.; :rj ed, m. =
mode 11 artikel; -kleur ; -pop.
Mo'beheinbier, m. = koopman in modeartikelen.

= modezaak.
Tto'bef)aubiuna,
Dlo'beijerr, tn. = modeheertje, pronker, fat.
:fitOfer, f. = mode ll9f1o'bellfrant4eit,
ziekte; -plaat.

[9No'bel, — = model, modul; maat,

maatstaf (in de architektuur), patroon, vorm.]
anobelr, f. —(e)d, —e = model, patroon,
als
ftebn
voorbeeld, afgietsel, vorm;
model dienst doen, model zijn.
utobeilie'ren, fcbin. (l.) = modelleeren, vormen;
ontwerpen.
modelleur.
——
tnabefile'rer,

nobeffierfunft.
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EOlobeffierlunft, tn. = modelleerkunst, plastische kunst.
= verzameling van
Mobelfrfaututfuna,
modellen.
m.
=
model.
Eeflobeit'ffeber,
nto'beln, fcbtv. (b.) = modelleeren, vormen,
fatsoeneeren; van teeken-, beeld- of snijwerk
voorzien.
fOlo'benarr, m. = modegek, fat.
Mo'bettblatt, f. = modejournaal, -plaat.
Mobeitefer, nt. —4, — = bewoner van Modena,
Mo'bentuelt, tn. = wereld van modes.
ano'ber, m. —4 = verrotting, vermolming,
stof, molm ; ook: modder, slijk; nad)
rieoben
= duf, bedorven ruiken; au V. merben =
vergaan, vermolmen.
EOloberalnen, f.
= moderamen, leiding,
synodaal bestuur.
^to'berbuft, m. = duffe bedorven lucht; lucht
van bederf.
Mo'bererbe, to. = verrotte grond.
nto'b(c)rig, uto'b(e)rit4t= modderig, slijkerig,
slibberig; duf, rottig.
I. m'obern,
(b.) = vergaan, vermolmen,
in stof vallen, (ver)rotten.
II. mobern' = modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
mobernifie'ren, fc4Yo. (b.) = modernizeeren.
WIlYbellfrimeiber, m., r.fitiinPett, tv.;:fMrift:
fteller, m. = mode II kleermaker ; -schoonheid ;
-schrijver.
gao'belltud)t, tv.; :Ware, to.; :theft, to.;
:3eItung, tn. = modelzucht (-ziekte); -artkel(en); -wereld (-menschen); -blad.
Wilobifitation', tn. —, —en = modificatie,
wijziging, beperking.
mobift3Ie'ren fc4in. (b.) = modificeeren, wijzigen, beperken, verzachten.
modisch, nieuwerwetsch.
mo'bifet
Mobift', m. —en, —en = modist, koopman in
modes.
artobiltin,
—, —nen = modiste.
zie 9.710 b e
—, —en = modulatie, stemWtobulation',
buiging, overgang (van den eenen toonaard
in den anderen), voordrachtswijze.
mobulle'ren, fcbtn. (b.) = moduleeren, in
verschillende toonaarden overbrengen.
fOlo'buO, m.
— u. ..bi = modus, wijze,
voorstellingswijze.
enoferte,
—n = mofette, uitstrooming
van gevaarlijke gassers uit aardspleten.
[Mige, tn.— = macht, vermogen, geschiktheid].
tv. —, —en = bedrog, gesmokkel,
gespiek.
mo'geln, fcbtn. (b.) = (stud.) bedriegen (bij
't spel), valsch spelen; (sehoolwoord) smokkelen, spieken.
mogen, unr. (b.) (icb mag, er wag; ntocbte,
mi3cbte; gentncbt) = mogen, kunnen, niet verhinderd worden; houden van, lust of trek
hebben, (gaarne) willen, gaarne doen, mogen
lijden; kunnen, waarschijnlijk zijn, mogelijk
zijn; mogen, laten, toegegeven zijn; er mag
limner fcbfafen = hij mag (voor mijn part)
slapen; icb mag nicbt4 tuiffen = ik veil niets
weten; id) mag ibn nicbt = ik houd niet van
hem, mag hem niet lijden; hie Stirfcben mag
id) gern = van kersen houd ik veel; icb miicbte
abet, tniffen = ik zou graag alles weten; er
mag nu* franf rein hij kan wel ziek zijn,
hij is misschien ziek; fie nincbten ibn ftberfeben
ze hadden hem misschien over 't
baben

hoofd gezien; utocbte gegen neun Myr rein=
't kan zoo wat tegen negen uur geweest
zijn; mag rein = 't kan zijn; er ntag nocb in
reicb rein hij mag (moge) nog zoo rijk
zijn; tva4 er aucb fagen mag = wat hij ook
zeggen moge; fie mogen micb baffen = laten
ze me haten; e4 mi3cbte beffer rein... = het
zou misschien beter zijn ...; mi3cbte er hod)
bath foramen = mocht hij toch spoedig komen,
kwam hij toch spoedig; rage ibm, er miicbte
(moge) bath fcbreiben = zeg hem, dat hij toch
gauw schrijft; er mag ficb in acbt nebuten! =
laat hij voorzichtig zijn! hiamaf mag e4 nocb
bingebn = voor dezen keer zullen we 't nog
laten passeeren.
miStflic4 = mogelijk; Wenn m., tun m. = zoo
mogelijk; fobiet, fobath af4 m. = zooveel,
zoodra mogelijk; mi3gficbrt gut = zoo goed
mogelijk; mit mi3gficbrter Zorricbt = met alle
mogelijke voorzichtigheid; er tut ba4 mi5gficbrte,
rein miigficbrte4 = hij doet alles wat hij kan;
ficb mi3gficbrt beeifen = zich zooveel mogelijk
haasten.
iniiglicbenfattO = misschien, als 't geval zich
voordoet.
miiglifterIveife=mogelijkerwijze, misschien.
tv. —, —en = mogelijkheid;
nad)
= zooveel mogelijk;
ift feine
Vorbanben = er bestaat Been mogelijkheid
op; er ift 113arfam ink hie 01. = hij is onvergelijkelijk zuinig.
Mo'gul, in. —4, —n u. —4 = mogol.
931otiale, zie
hflo'ljammeb, m. = Mohammed.
— = Mohammedaan.
Mohantuteba'ner,
molytinntebaltifel = Mohammedaansch.
Mobantinebani#Inu#, m_ — = Mohammedanisme.
nt. —4, —e = mohair (angorawol en
weefsel daarvan).
— = Mohikaan.
Moblialter, m.
[nto#1 = (van vruchten) overrijp, beurs.]
fflobtt, m. —(e)4, —e = klaproos, papaver,
heulplant; maankop, slaapbol.
Worlotin'bIuute, tn. = klaproos, maanbloem.
Mobn'lltopf, m.; :torn, I.; .furion, tn.; :at,
I. = maanllkop; -korrel (-zaad); -zaadkoekje;
-zaadolie.
Mo/m1Pilett, lt. = (gerecht van) gestampt
maanzaad.
itnobn'llfaft, m.; :f amen, m. = maanlisap,
-zaad.
I. 9Y/o4r, m. —en, —en = moor, moriaan,
neger; moorpaard; bat; beif3t efnen Enbren
tvelf3 tvarcben = dat is den Moriaan geschuurd.
II. Motm m. —(e)4, —e = moire.
ffloWbanb, I . = moire-lint.
Mijtrre, to. —, —n = wortel, peen.
I. mown = van moire.
II. 'noir-yen, ¶c to. (f).) = moireeren.
mob'renfarbin = moor-, negerkleurig.
Inotrrenoefirnt, = Mooregezicht.
Moirrenigirfe, Iv. = negerkoren.
= moorekop, -hoofd;
MoirrenfoOf,
moorkop (zwart paard).
gnoirrentanb, f. = Mooreland.
= negerslaaf.
teloirrenfriabe,
Martin, tn. —, —nen = moorin, moorsche.
Mobr'riibe, tn. = wortel, peen.
..ren = moira, parce, schikMoira, iv.
godin.
u. I. —4, —4
Moire (spr.: mwarree),
moire.

moiricren.
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moirie'ren, fcbto. (b.) = moireeren.
mofant' = spottend.
Mala, m. —s; :Wee, nt. = mokka(koffie).
Maar', m. —(e)a, —en = kies.
Maafle, In. — = zandsteen.
Mack m. —(e)a, —e = salamander.
(land) Moldavia; (rivier)
Morbau bie —
Moldau.
= Moldavier.
Ma'bauer, m.
ittabaulfit = Moldavisch.
I. WI
—n = windei, misbaksel,
tv.
misvormde onvoldragen vrucht.
II. WI°le,
—n = hoofd, pier.
f. —(e)a, —e = molecuul.
Molefular'lleivicht, 1. = moleculair gewicht.
krachten.
Motefularlriifte, $1.
Mo'fcain, Tinoleffin,
u. f.
=
moleskine (een soort pluche).
Moleften, $1. = molest, overlast, hinder.
motettle'ren, fcbto. (l.) = molesteeren, hinderen.
[Male, — —it]; Maki*, $1. = wei, hui.
= weikuur.
Motlenfur,
= melkzuur.
Molleniiittre,
Morienineri, f. = zuivel, melkspijs.
Moiterei', tv. —, —en = melkerij, melkhuis ;
zuivelfabriek.
zuivelschool.
Moifererfdittle,
*twilit* = weiig, op wei gelijkend.
mit'fig weiig, wei bevattende.
—(eA, —e u. --4 = molton (een
I. Mott,
geweven stof).
II. 9Nott, f. — = mol (in de muziek).
= molla, Turksch rechter.
Muria, in. —a,
—n, zie 9,JI u 1 b e.
Male, tv.
mailern, fcbto. (b.) = mengen (metaalbereiding).

mot'tig = behaaglijk, lekker, prettig, gezellig, knus.

m. = mol-, mineurtoon.

= moltoonladder.
Malloniciter,
—n = mollusk, weekdier.
Matudlc, to.
ziet u t m.
Oloten u. Oat, zie 9,J1 o te II.
Melo, m.
= Moloch; afMoloch, m. —u. —(e0,
god(sbeeld).
u. ..ffi = molossus,
Moiorfn4, m.
een versvoet (— — —).
= molton (een geweven
m.

stof).

Moluilen, $1. = Molukken.
molunt dronken, sikker.
I. Moment', 1. —(e)a, —e = moment, beweegreden, factor, iets beslissends.
—e = moment,
II. Moment', m.
oogenblik.
momentan' = oogenblikkelijk, op 't oogenblik.
Mo'nto4, Mo'nt**4, m. = Momus, God van
den spot en de satire.
—n = monade, eenheid,
Mona'be,
ondeelbaar wezen.
Monarch', m. —en, —en = monarch.
Monarchic', —n = monarchie.
mottar'chifch = monarchisch.
Mo'nat, m. —(e)a, —e = maand.
mo'natlich = maandelijksch, maandelijks.
Mo'natdbericht, m. = maandverslag.
binnen (den tijd
Mo'naterift : binnen
van) een maand.
Mo'natdilgelb, f.; =heft, 1.; =name, m. ; =rofe,
Tu. = maand II geld; -blad (-schrift); -naam; -roos.
Mo'nat(d) fchrift, to. = maandschrift, maandelijksch tijdschrift.

Monogamic.

Mo'naOtag, m. = dag van de maand, datum.
moltat4locife = bij de maand, per maand.

Malta), m. —(e)&, —e = monnik (in allerlei
beteekenissen: kloosterling, ruin, stijl van een
wenteltrap, torenspits, leeuwetand (een
plant), slecht bedrukt vel, een soort vlinder,
een soort mees, paapje (een drijftol), warmwaterflesch).
Manic/WM = monnikachtig, monniken
monniks
f. -4, — monnikje.
= slechte afdruk, vgl.
Miinchdlwgen,
9,J1i3 n
matuterOpe, to. = monnikskap.
ManciOliofter, 1. = monnikeklooster.
= monnikspij.
Mandluttc,
Mancligfl Winn, f. ; =orben, m. = monnike llleven; -orde.
Manch4'platte, to. = tonsuur.

tftanb, m.; :bat, f.;
MandO'llfehrift,
:toefen, f. monnike II schrift (gotische letter);
-stand; -volkje; -wezen.
tv. = monniks-,
Tliinch413efie, In.;
(klooster)IIcel; -tucht.
1. = monnikedom.

Mottb, m. —(e)4, —e (auM: —en, —en at&

maan, [maand]; ber
ift bat,
Vona t)
't is voile maan, wassende m.;
nimmt au
hij schettert zonder
er beat ben Sonb an
dat iemand er notitie van neemt.
Monbantin', —(e)a, —e = mondamin, tip
maIsmeel.
::befMreibung, tv.; zfinfter:
Monb'llbahn,
nib,
:Offen, m. = maanlibaan, beschrijving; -sverduistering; -vlek.
maanvormig.
mottbliirmig
Monb'nebirge, f. = maangebergte.
helder door de maan verlicht;
ntottb'heit
de maan schijnt helder.
ift m.
Monblalb, f. = misgeboorte, windei, maankalf,
misbaksel; uilskuiken.

f.; .fchethe,
Monb'lltarte, tv.; =taut in.;
ti,. = maan kaart ; -loop; -Licht; -schijf.
Monb'fcheitt, m. = maneschijn.
= maanlIsikkel;
Monblfichei, to.; zfurijt,
-zucht (-ziekte).
monbliichtig = maanziek, maanzuchtig.
Mottb'uhr, to. = maanwijzer.
Monb'beiliten, = judaspenning.
m. = maan11Monblbiertel, 1.;

kwartier; -gestalte.
fer)It i4nt
9nOiteten, $1. = munten, geld;
an ga.= 't ontbreekt hem aan de dubbeltjes.
Mongole, m. —n, —n = Mongool.
Monty:Ile bie — = Mongolia.
mongo'llfch = Mongoolsch.
monie'ren, fcbtv. (b.) = laken, berispen, herinneren.
= monisme, eenheidsleer
Motti4Ittu6, m.
(nl. van 't ideeele en 't reeele).
Moinitor, m. —4, ..to'ren = monitor, opzichter;
pantserschip.
.Men = monitorium,
Monito'riunt, 1.
herinneringsschrijven, maanbrief.
monitum, verma.Act
Mo'nitunt, f.
ning, berisping, herinnering.
Mottorhorb' (spr.: ..kord), f. —(e)&, —e =
monochordiun, eensnarig instrument voor de
berek ening van de toonverhoudingen.
monochront' (spr.: kroom of .. chroom) =
monochroom, 6enkleurig.
Mono'cle, zie Tionnfel.
Monogamic', — monogamie.

monogamifd).
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ntottogcentifit = monogamisch.
—(e)4, —e = monogram,
Monograntnt',
naamcijfer.
—n = monografie.
Monograpkie',
— = monocle.
Monolet, T.
MonoMb', nt. —(e0 u. —en, —e(n) = monolith, monument uit 66n blok steen.
Monolog', m. —(e0, —e monoloog.
= monomanie,
Monontanie', iv. —,
waanvoorstelling betrekkelijk êén zaak.
Monolior, —(e)4, —e = monopolie.
monopolifierett, fcbiro. (b.) = monopolizeeren.
monofWIi'bifdj = êênlettergrepig.
MonotbeWittu4, m. — = monothelsme.
Monotticift', m. —en, —en = monotheist.
ntonotbeiltifM = monotheistisch.
ntottoton' = monotoon, eëntoning.
monotonie.
—n
Monotonic', iv.
= Monroeleer.
Mou'roebortritt,
^ on'fterlifonicrt, f.; :Oetition, in. monsterliconcert; -petitie.
Monftratta', iv. —, —en = monstrans, allerheiligste, hostievaas.
monftrii4' = monstrueus, monsterachtig, misvormd, wanstaltig.
—, —en = monstruoziteit,
Monftrofitiit',
gedrochtelijkheid, wanstaltigheid, gedrocht.
..ftren u. ..ftra = monMon'ftrum,
ster, gedrocht.
lonfun', m. —(e)i, —e = moesson, passaatwind.
—(e0, —e = Maandag; zie b T a u.
Mon'tag,
—n = monMontasge (spr.: ..taazje), iv.
teering.
= Maandags(ch).
mouton', montaniltifcb = den mijnbouw
betreffende, mijn...
Montanlaftien, 43f . ; :inbuftrie, iv. = mij nilaandeelen; -industrie.
— = Montenegrijn.
Montettegri'ner, m.
monteneganifcli = Montenegrijnsch.
Tiontenen-co, = Montenegro.
—e r monteur.
onteue, nt.
ntontie'ren, Tcbiv. (b.) = monteeren, (een
machine) opstellen, (soldaten) uitrusten.
Montle'rung, tn. —, —en = monteering; uitrusting (van soldaten).
Montie'rungnatnnter, In. = rustkamer,
kleedingmagazijn.
Montur', iv. —, —en = montuur, soldatekleeding, livrei, uitmonstering.
Monument', T. —(eA —e = monument.
monumental' = monumentaal.
moeras, veen.
Moor, T. —(eA —e
Moorlbab, 1.; :boben, tn. = moeraslibad,
-grond (veengrond).
Moor'beere, iv. = groote boschbes.
Moofbrenner, m. = veenbrander; fcbinctra
= zwart als een kolebrander.
tole ein
Moor'erbe, iv. = veengrond.
moo'rittt, ntoo'rig = moerassig, veenachtig.
Moorlattb, 1. = moerasland, veenachtig land.
= grasbies.
Moor'fintfe,
Moor'teicH, m. = moerassige vijver.
= (oberb.) moerasI. Moo4, T. —0,
land, vaen.
—e = mos; (stub.) geld,
II. Moo4, T.
moppen.
MooiVbeere, iv. = veenbes.
moo'itg, ntoolido = moerassig, veenachtig;

9Norb1erl.

Tangiveitt ficb ivie = hij verveelt zich
gruwelijk; er bat of e = hij heeft moppen
(= veel geld).
=
moVfett, fcbiv. (b.) = gappen; fief)
(norboTtb.) zich vervelen.
m. mopsIgezicht ;
Ilgefirtt, T.;
M
-hond.
ntop'fin = mopsachtig; rub m. macben = den
brani uithangen.
9)004'ttafe, iv. = mopsneus.
moonant', zie mofant.
Moral', iv. —, — en = moraal, zedeleer; zedelijkheid (emit 9.1enTcb obne U.); goede les.
ntoralifcli = moreel, zedelijk; m ..e Torte.
fungen = voordrachten over zedeleer; m.. e
$erTon = rechtspersoon; zie ook a ter.
moralifie'ren, fcbtv. (b.) = moralizeeren.
Moratiff, m. —en, —en = moralist, zedeleeraar.
Tloratitiit', In. —, —en = moraliteit, zedelijkheid ; ook: een soort geestelijk tooneelspel.
—, —en = gletschersteen, -wal.
tUlora'ne
—e u. Voriifte = moeras,
Moraff, m.
drasland, poel, modder, slijk
utoraItin = moerassig, modderig, drassig.
..rien = moratorium,
Morato'riunt,
bevel van uitstel (van betaling).
iv.
—,
—en
= morbiditeit,
Morbibitiit',
ziektetoestand, ziektecijfer.
Miir'braten, m. = lendestuk.
morielje, eetbare
Anor'cbei, iv. —, —n
paddestoel.
m.
—(e)l,
—e
=
moord,
manslag,
Moe),
(arbeiten, ftubieren) = tegen
doodslag; auf
hij slaat
de klippen op; [er fcbliigt auf
in].
er
Morb 'llatifittag, tn.; :agt, in.; :begierbe, iv. =
moord aanslag ; -bijl; -zucht.
ntorb'begierig = moordlustig.
Morbi beit, T. = moordbijl.
Morb'brattb, m. = brandstichting met moord;
[een kaartspel].
Morb'brenner, m. = brandstichter (en
moordenaar).
zie Tiorbbranb.
Morb'breuncrei,
morb ,eifen,
moordend staal.
mor'ben, Tcbtv. (1.) = (ver)moorden, dooden.
— = moordenaar.
Mar'ber, m.
MOr'bergrube, iv. = moordhol, moordenaarshol, moordkuil; fcb madje au& meinem ,t.eraett
teine 9,Narbergrube = ik maak van mijn hart
geen moordkuil.
= moordeMiirberlIbaub, iv.;
naarsil hand ; -hol.
ittiieberifci) = moorddadig; vernielend.
tniir'bertict) = [als een moordenaar], verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk, afschuwelijk; ein
miirberticb0 OeTdyrei =een ijselijk geschreeuw;
er flud)te m. = hij vloekte als een ketter.
Morb'gefrnicifte, tv. = moordgeschiedenis;
verschrikkelijk, zonderling verhaal.
Morb'gefdirei, f. = moordgeschreeuw, moordkreet, jammerkreet.
Morb`gefell(e), m. = moordenaar.
Morbsgier, iv. = moordlust, -zucht.
ntorbigierig = moordzuchtig, bloeddorstig.
ntorb'4iiKiit = foeileelijk.
Morb'bunb, m. = moorddadig mensch, gemeene moordenaar.
mor'bio ! = moord! help! help! Beter unb 971
fdyreien = moord en brand schreeuwen.
bemost.
morblalt = bitter koud.
932.004'rofe, Iv. = mosroos.
Mo44, tn. —0, E014Te = mops(hond); er Morbliilte, :ler', 2c., zie Vorb&fiiite
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= moordzucht, -lust.
anorbluft,
nacht van (den) moord.
1orb'ttac4t, tv.
utorbifitabe = doodjammer.
Marblri)tuert, 1. = moordend, moorddadig
zwaard.
= hevige koude.
9)1orbO,Iiiite,
MorbiWierl, m. = rare, bijzondere, buitengewone kerel, Bare kerel, een baas.
MorbOlarut, m. = verschrikkelijk geraas.
utorbiS'utiitia = verschrikkelijk, erg.
Morblpeittafel, tn. = helsch lawaai.
MarbItabl, m. = moordend staal.
Wilorbjurtjt, tv. = moordzucht, -lust.
Morb'tat, tv. = moord.
Morb'berfurli, m. = poging tot moord.
= moord-, moordend wapen.
Marl)'Waft,
Morblueg, nt. = erg slechte weg.
=
moordwoede, -razernij.
Morbituut,
—, —to = paree, schikgodin, moira.
Mare,
—n = morel.
Morale, tn.
Tito're?$, $1. = mores, goede manieren, goed
gedrag; einen WI. teljren = iem. mores leeren.
More41e, tr. —n = moreske, arabeske.
utornanallfrOe ebe= morganatisch huwelijk,
huwelijk met de linkerhand.
I. Mor'nett, m. --- g , — = morgen (land).
II. Mor'gett, m. —b, = morgen, ochtend;
oosten; outen 91. goeden morgen; 9,Rorgeng,
morgeng u. be g 9Rorgen g = 's morgens;
et.ote m. = van morgen; am frilen 9t. =
in, op den vroegen morgen; [ba g 9R. = de
toekomst].
utor'aen = morgen; m. frilb = morgen
vroeg; no. abertb = morgen avond.
:attsug, m.; rattgabe,
Moirgettianbarbt,
to. = morgen-, ochtendilgebed; -kleed(ing)
(nèglig6); -editie.
Mor'genlIbefurO, m.; :Watt, T.; =brat, f. =
morgen-, ochtendilbezoek; -blad; -boterham
(ontbijt).
utor'oenb: ber m ..e Zag = de dag van
morgen; bag m..e eieber1Oen = 't weerzien
op den volgenden dag.
Mors genbautmerung, to. = morgenschemering.
mor'nenblIM = des morgens, in den morgen,
morgen ...; frisch.
Mor'nettfrau, tn. = werkster (voor halve
dagen).
Witor'genfrifrOe, tv. = morgenkoelte.
= morgengave (geschenk
Mor'nettgabe,
van den man aan de vrouw op den morgen
na de bruiloft), huwelijksgift.
:tout m. =
Mor'nenligebet, 1.; ' gtode,
morgen-, ochtendligebed; -klok; -groet.
Morgenland, Oosten.
Mor'gettlattb, 1.
Mor'aentattber, m. — g , — = Morgenlander,
Oosterling.
utor'llentiittbtfc0 Morgenlandsch, Oostersch.
MorgenlItiltt, :Iteb, 1.; :tuft, tv. =
morgen-, ochtendillicht, -lied; -lucht (of
-koelte).
Mor'Rettrebe, to. = morgenspraak; 91. fit
feine 9.thenbrebe = beloven en doen zijn twee.
Mor'ficullregen, m.; :rod, m.; :rot, f. (:rate,
tr.) = morgen-, ochtendliregen, -jas (-japon,
-kleed); -rood.
utor'oett4 = des morgens, 's morgens.
=
=fiffitaf, tn.; =fieflen,
Mor' nenlIfeb ein,
morgen-, ochtend ll glans; -slaap; -zegen (-gebed).
Wtor'genfette, Yu. = oostkant, -zijde.
= morgenzon.
enofgettfottne,
anDegettfOrady, iv. = morgenspraak, [be-
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spreking van de gildeaangelegenheden], gezellige samenkomst bij een morgenglaasje.
Mor'gettitiinbrOn, f. = muzikale morgenbegroeting.
Mor'genitern, m. = morgenster, Venus;
goedendag (een knots); boksbaard (een plant).
Mor' llettftuttbe, morgenstond; 9R. bat
Oofb int altunbe = de morgenstond heeft
goud in den mond.
=
Mor'gettilfuppe, to.; :tau, nt.; stow*,
morgen II pap (ontbijt); -dauw; -wacht.
mor'nentuar0 = oostwaarts.
Tior'aeutuinb, m. = morgenwind, oostewind.
1ori gen113eit, W.; :3ettung, tv. = morgeniltijd; -courant.
utor'aia, zie morgenb.
Moirith m. = Maurits.
Morntostte, no. —n, —n = Mormoon.
utortW = knorrig.
TtorlAcu,S, m. = Morfeus, God van den slaap.
f. —(e)?,; Morlibiunt, f. — g =
morfine.
—n = morfologie, leer
fflorpOologle', tn.
van de vorming van orgamsche lichamen.
utorfcb = half vergaan, verrot, vervallen,
bros, broos.
= rotte toestand, gebrekkigMorfdrintt,
heid, broosheid.
—n = gebakje, tabletje.
Morfetle, to.
= fijnstampen.]
futiirjeln,
anarifer, no. — g , — = mortier, vijzel; kompasdoos.
utarlern, zie miirietto.
^ ortatitiir, tv. — = mortaliteit, sterfte(cijfer).
= sterftetabel.
MortalitaWtabeffe,
– = mortel, cement.
m.
= troffel.
Tliir'telfefte,
^D1or'telf me ager, m. = kalkmaker.
Miir'tettrager, m. = kalkdrager, opperman.
Mortifilationi, tot. —, —en = mortificatie,
dooding, kastijding, doodelijke beschaming,
schulddelging.
MortiftfatiotWeriliirung, tn. krachteloos-,
ongeldigheidsvarklaring.
utortifi3te'ren, 1cbtu. (n.) = mortificeeren,
krachteloos of ongeldig verklaren.
Molair (spr.: mozalek), f. —(e) g , —e;
—, —en = mozaiek.
Tiofairqttrbeit,
:gemaibe, T.; =Oftafter,
f.
mozaiekli werk ; -schilderij ; -vloer.
utoftfifit = Mozalsch.
Tiofautbir, f. = Mozambiek.
—n = moskee.
atiottbee, Yu.
911o'fittli3, no. — = muskus.
uto'fAu4brautt = muskuskleurig.
1o'frOu4Oftattae, to. = muskusplantje.
muskusdier.
referr,
Moezelbewoner.
anofeta'ner, m. — g , —
Mojettueitt, m. = Moezelwijn.
Moled, m. = Mozes; bie fiinf l8udjer nofi g =
de vijf boeken (van) Mozes; er fytt unb
bie q3roOeten = hij heeft geld.
Monau, 1. = Moskou.
= muskiet.
931oR1lo, m. —g ,
Modfilottetb 1. = muskietenet.
9,nonoluir, m. –en, –en; MoMoturter, m.
— g , — = Moskoviet.
= Moskoviscb.
m. — g , — g u. —in = Moslem,
Muzelman.
—e = most, ongegist druivem.
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sap, jonge wijn; vruchtewijn of' -sap; er iveik
inn Oartbet ben U. bolt = hij weet, waar
Abram den mosterd haalt.
Mo'ftert, Moffrict, m. —& = (aangemaakte)
mosterd.
Mofffittibel, m. = dikkop.
Motetle, iv. —, —n = motet, kerkzang.
Motion', iv. —, —en = motie, beweging,
voorstel, verbuiging.
Motity , 1. —(e* —e = motief, beweegreden.
ntotibte'ren, fcbiv. (b.) = motiveeren.
Moab-Wrung, iv. —, —en = motiveering.
Mo'tor, m. -----, ..to'ren = motor.
utoto'rifrb = motorisch, bewegend.
MolorontnibtO, m. = automobielomnibus.
Whytorrab, f. = motorrijwiel.
Mostorrabler, m. = motorwielrijder.
Motle, iv. —, —n = mot.
Motlenfrafi, in. = door de mot opgevreten.
Mortettiraut, f. = mottekruid.
Motlenfrliaben, m., zie Rottenfrat.
Mot'to, f. —, --& = motto, spreuk, kenspreuk, opschrift.
ncouttlie'ren (spr.: moejieren), ictn. (b. u. f.) =
mouilleeren.
ntouffte'ren (spr.: moe ..), fcbib. (b.) = mousseeren.
Miebe, zie Viiive.
nt. 0. to. = metjr ober iveniger: min of meer.
MO'Coe, iv. —, —n = meeuw.
Mt. = Ronat.
I. Mud, m. —(e) = woordje; er ivagt a nicbt
U. au fagen ob. einen TI. bon ficb au geben =
hij durft geen woord te zeggen, geen kik te
geven; er bat fatten R. met)r = is moedeloos.
It. Mud, iv. = vizier, geweerkorrel (fig.):
einen auf bie R. nebmen, auf ber R. baben =
't op iemand gemunt hebben, iem. in 't ootje
nemen.
Miele, iv. —, —n = mug; Eticren fangen=
leeg loopen, niets doen, vliegen vangen; fpcp
nifcbe V. = Spaansche vlieg; filegenbe R. =
een oogongesteldheid, sterretjes-zien; er bat
feine Riicten unb Zitcren = hij heeft kuren en
streken; zie ook lef a n t.
I. Witucleit, 431. = grillen, kuren, luimen; er
bat feine 971. = hij heeft kuren; fie bat R. im
kopfe = zij heeft 't hoofd vol grillen; bct&
Zing bat 9,7l. = is niet pluis; R. macben =
bedenkingen, bezwaren maken.
II. 'nucleic, fcbtv. (b.) = zich laten hooren,
een kik geven, zich verroeren; brommen,
mokken, met een schok 't geweer afschieten.
91 iclenfattger, m. = muggevanger; ook =
Orittenfiinger.
Miiclenfeton, f. = sterretjes-zien (een oogziekte).
Mficlenfetger, :fetber, m. —,,, — = vitter,
peuteraar, muggezifter.
Miiclenftirb, m. = muggebeet; steek onder
water.
Mucler, m. —L — = brompot, schijnheilige,
femelaar, domper.
mindere'', n:). —, —en = femelarij, kwezelarij;
wreveligheid.
utuclerifit = schijnheilig, femelig, brommerig.
Muclertunt, f. --& = schijnvroomheid.
inuclifrb = kurig, grillig.
MutN, zie Wind I.
utucrfen, zie mucten II.
inublielig = morsig, smerig.
utit'be = moe(de), vermoeid; be?; 2ebert&, einen
m. = 't Leven, iem. moe(de), zat.

ffltubr(e).

[Miebe, cm]; Mii'bigieit, iv. — = moeheid,
vermoeidheid.
I. Muff, m. —(e), —e; Muff (e), tv. —, —it =
mof, handmof.
II. Muff, m. —(e)& = schimmel; muffe, duffe
reuk, lucht; brompot, gebrom.
Maff'cOen, 1. --&, — = mofje.
I. Whiffet, iv. —, —n = snuit, snoet; vuurvaste smeltkroes.
IL Whiffet, m. — &, — = brombeer, knorrepot,
huichelaar.
uturf(e)tig = brommerig, met den mond trekkend, pruilend, mokkend.
[uturfeht, utiiffetn, fobiv. (b.) = mommelen;
langzaam kauwen; muf of duf ruiken].
inuffetn, utuffen, fcbm. (b.) = brommen,
knorren, mokken; duf, muf ruiken.
uturftg, utiiffig = knorrig, brommerig; duf,
muf.
ntufflig, zie muffetig.
Mufti, nt. ---&, ---& = mufti. Arab. hoogepriester.
MO! = boe 1
Multanteb, zie Ffitobamtneb.
MVO, tn. —, —n = moeite, last; [kwelling,
onaangenaamheid); er bat ficb cafe erbenftid)e
E. gegeben = hij heeft zich alle mogelijke
moeite getroost ; mit feicbter 9t. = met gemak ;
icb tjatte grofe 9J1. = ik heb veel moeite gehad; tat bid) bie R. nicbt berbrief3en = zie
niet tegen de moeite op; e& fft nit* ber V.
Wert ='t is de m, niet waard; bertorene R. =
vergeefsche m.; bertotjnt ficb her fit. nicbt =
het loont de m. niet; e& bat V., macbt U.=
kost moeite, heeft veel in; bie Viiben her
Seefabrt = de vermoeienissen van de zeevaart;
her eine bat bie R., her anbere bie Ora* =
de een heeft de last, de ander de lust; Rilb
unb atei t bricbt cafe& Grid = moeite en vlijt
komt alles te boven.
uttiloW = gemakkelijk, zonder moeite.
utulien, fcbib. (b.) = loeien, bulken.
ntii'bett WO, fcbiv. (b ) = zich inspannen,
moeite doen, zich moeite geven, streven (naar).
utiebebott = moeitevol, lastig, moeilijk.
Mithle)loattung, tn. —, —en = moeite, bemoeiing.
Miitirbacti, m. = molenbeek.
Mitirte, iv. —, —n = molen; molenspel, driestrik; bie R. gebt = zijn, haar mondwerk is
in gang; bie R. ift abgeftertt = zijn mond
staat stil; bad VII Saffer auf feine Rabic =
koren op zijn molen; fie mablen auf einer
Witibte = zij liggen onder een deken.
Miltrtenbau, m. = molenbouw.
Troliitftettorbitung, iv. = reglement op 't malen.
MiitrtettfOiet, f. = molenspel.
Mitbstenivebr, 1. = molendam.
Miit011gang, m.; :gerinne, f. (ob. :graben,
m.); 41a44er, iv. = molen 0 steen(en) ; -tocht ;
-klapper.
Miitit'lltnectit, m.; :inelfter, m. = molenaarsilknecht; -baas.
Miiiit'llrab, f.; *Witte, iv.; :itch', m. =
molen II rad; -sluis; -steen.
Miihrfteinbruth, m. = molensteengroeve.
Miibt'lltuaffer, f.; :Wig, f.; :Wert, f. =
molen II water; -dam ; -werk.
Miihnt'dott, 1. = tantetje, nichtje, wijfje.
Mulynte, iv. —, —it = tante, nicht, wijfje.
Mutrutentveigoit, iv. = oude-vrouwewijsheid,
bakersprookje.
Mulg(e), zie 9,Ru r e.
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tv. —, —e =
f. —(e) g, —e;
moeite, last, beslommering, kommer.
ntiiirfain = moeilijk, lastig, inspannend.
= moeilijk, moeitevol, lastig, belast,
bekommerd.
— en = lasten, bezwaren,
Miiirfeligreit,
,,beslommering.
frailb1ualtung, zie 9R it e altun g.
—n, —n mulat.
Mulafte,
—, —nen = mulat.
Mulaftln,
ffaul'be, tv. —n = trog, nap, tob(be), karn,
bak; kuil, uitgraving, indieping, inzinking.
mnl'benfinntig = trogvormig, bakvormig.
fluff, m. u. f. — (e) g = fijne moeseline, neteldoek.
Mint, tut[, f. —(e)& = stof, veegsel, vuilnis.
m. = vaalt.
= molenaar, mulder.
Waller,
m.; :efel, in.; :fnealt, m. =
molenaars Iljongen ; - ezel ; - knecht.
m.;
4aaufen, m.;
Wiliirillfatirer,

:fafteit, in. = vuilnislIman (aschman); -hoop;
-kar; -bak.
= neteldoeksche gordijn.
Mutrgarbine,
uint, nt. ---(e)g = molm, stof, poeder, gruis.
mullnicht, mul'inig = bestoven, vol stof, als
molm.
[ittulfit) = vuil, bedorven (van eieren).]
mulltrig = muffig.
9/Zulti4litHattb', m. —en, —en; ration', iv. —,
—en; :a'tor, nt. .. to'ren = vermenigvuldi g tal ; -ing ; -er.
multipti3ie'rett, fcbtn.(b.)=vermenigvuldigen.
mut'trig = muffig.
m. = „mulus": jongmensch,
die eindexamen gymn. heeft gedaan, maar
nog geen student is.
= mummie.
Vtulnle,
—,
= mummieachtig, als een mummie, in-, uitgedroogd.
glitutnt, in. = boeman; champy (champagne);
lust, trek; a ift fen 9R. brin = er zit geen
gang in.
—n = mom (Brunswijksch
Wittin'ute, in.
bier); mom, masker.
—,
TO/unt'inel,
; Mamma, —g , — =
(gewest.) witte of gale waterlelie, plomp.
MUnt'ineigret4, in. = tandelooze, mommelende
grijsaard.
nittin'inc(l)n, fcbin. (b.) = mommelen, brommen, onduidelijk spreken, moeilijk kauwen;
inwikkelen, instoppen.
Munt'inenfitan3, m.; Onuminerel, tn. —,
—en = vermomming, maskerade, mommerij.
trtuntliit, m. —(e) = onzin, bedrog, voorden-gekhouderij, zwendel.
Muni4i4, m. — = bof (ongesteldheid).
Miin'Mett, f. = Munchen.
eniin'a)(e)ner = Munchenaar, Munchensch.
muttb. = munbiert; gekopieerd.
—(e)g, —e (auct): I1Jtiinbe u. 9R ii
ber) = mond; refnen 9R.1 = mondje toe!
baben = een booze tong hebeinen biifen
ben; ber 9R. tntiffert ibin hij watertandt;
einem ben U. tniifferig macben = iem. doen
watertanden; einem ben 9R. berbieten = iem.
't zwijgen opleggen; ber @lode inetariner =
de metalen stem der klok; er bat fie in her
Ileute 9t. gebracbt = hij heeft haar in opspraak
opsnijden,
gebracht; ben 9,R. boa nebinen
pochen; er bttift fart unb therm aug einem
hij praat, zooals 't hem uitkomt;
9Runbe
zie ook: Matt, ,tanb, 4)era.
= taaleigen, dialekt.
TOlunb'art,

Munfelei.

ntunb'artlia) = dialektisch.
= mondbehoefte, levensEOlunb'bebarf,
middelen.
^ unb'bedier, in. = eigen beker.
tattitb'bectel, m. = monddeksel (van 't kanon).
Mantic', m. u. 1. — g, — = pupil, onder
voogdijschap staande.
= voldoende waarborg opleve-

rend voor de belegging van 't geld van pupillen; m .. e 044otberen = hypotheken, waarin
geld van pupillen mag belegd worden.
mun'ben, IA tn. (b.) smaken, bevallen.
niiin'ben, WI. (b.) = uitmonden, uitloopen;
die Straten miinben auf ben 9,Rarft = komen
op de markt uit.
munblnul = lui in den mond; er ift nicbt in.=
hij kan goed spreken.
= mond-, tandvleeschziekte.
finunblaule,
munblertig welbespraakt, slagvaardig.
munb'ecrecOt = naar iems. smaak, smakelijk;
geschikt, passend, pasklaar, zooals 't hoort
(om te spreken of te eten).
TOluntilocfMtliiir, 1.; :tytrinonita, tn.; =ijiitge,
-harmonika; -holte.
tv. = mood l)
utunbie'ren, fcbin. (b.) = mundeeren, in 't net
schrijven, grosseeren.
ntiitt'big mondig, meerderjarig; vrij; einen
m. fbrecben = iem. meerderjarig verklaren.
Wiiin'bigicit, tn. — = mondigheid, meerderjarigheid.
Miinibigfprerbung, tn. — = meerderjarig-,
mondigverklaring.
= mondklem, kaakkramp.
Munbittentute,
9.4untavit), in. = lijfkok.
faluntilatt, tn. = ouwel (voor brieven).
Munblelm, = mondlijm.
mantilla) = mondeling.
Ttniinblid)reit, — = mondelingebehandeling.
mondgat; mondopening,
f.
monding.
iv.
=
mondopening.
Munb'affitung,
Mnnb'portion, in. = rantsoen.
muttbirectit, zie munbgerecbt.
= lijfschenker.
Munblitent,
fOluntOplegel, nt. = mondspiegel.
1.= mondstuk, mond, mondwerk.
munb'tot = [onmondig, incompetent], verbluft;
einen in. macben iem. niet aan 't woord laten,
lam. 't spreken verbieden, 't zwijgen opleggen.
ba = mundum, net (afMuit'bunt, f. — g ,
schrift), grosse.
Miin'bung, tv. —, —en = monding, mond.
:iiiirrat, in,; :twiner, 1. =
Munblbolt,
mond!' vol; -voorraad; -water.
in. = mondllwerk;
f.;
-hoek.
municiOal! 2c., zie munistbal 2C.
Munificen3', Inuttinon3', tn. — = munificentie, vrijgevigheid, mildheid.
9:f2uitition', tn. —, —en = amunitie, krijgsvoorraad.
= municipaal, gemeentelijk, gemeente
anutti3i4al'beamter, m. = gemeenteambtenaar.
—, —en = municipaliteit,
troluni3ltialitai,
gemeenteoverheid.
munlefn, fcbin. (b.) mompelen, fluisteren;
man munfeft atierrei = er wordt van allerlei
emompeld, er loopen allerlei geruchten; int
Z unfetzt ift gut m. = 't donker is goad voor
geheime afspraakjes.
felluntele, in. —, —en = gemompel, gefluister.
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— = domkerk, hoofdWHitt'fter, in. u. 1.
kerk, dom, kathedraal.
ntnn'ter = monter, vroolijk, opgeruimd, levendig, opgewekt, wakker, waakzaam, flink, gezond, frisch, welvarend.
— = monterheid enz.
DInn'terfelt,
Wain abbruct, m.; :abfali, tn.; :amt, f. =
munt afdruk ; -afval; -kamer.
Miinallbeamter, m.; :befeticfung, in.; :be:
febreibung, iv. = muntlibeambte; -alliage;
-beschrijying.
MiinPlbtod,
; :butt, f. ;
m.
muntliblok; -boek; -unie.
ffaiin'3e, —n = munt (gebouw, geld,
specie, geldstuk, muntrecht); (gedenk)penning; ook=9Ninae; zieook bar, beaabfen.
miin'3en, fc0tv. (lj.) = munten, aanmunten,
geld slaan, stempelen; doelen; ba g ift auf
gerniinat = dat is op hem gemunt.
9,Yliin'3eurenner, m. = muntkenner, penningkundige, numismaticus.
— = munter.
m.
WhinClfaitdier, W. ; =faffePun g, to. ; =fut,
in. = muntl]vervalscher (valsche munter);
-vervalsching; -voet (-stelsel).
Miina'llgetjaft, nt.; :geluia5t, 1.; :fabittett,
= muntligehalte; -gewicht; -kabinet.
Miittalfoften, 431.; :futtbe, W.; :nteifter, m. =
munt !loon; -kunde ; -meester.
Miitt3'llorbnung,
:Pragung,
:Probe,
in. = muntlireglement, -ing; -onderzoek.
eniim'probierer, m. = essayeur.
m. = lid van 't college van muntmeesters.
Miing'reMt, f. = muntrecht.
f. = landsheerlijk recht om munt
to slaan.
Miini'fcbreiber, nt. = schrijver aan de munt.
= muntsoort.
WiiinA'forte,
Vaiittaltabt, in. = stad, die een munt of
't muntrecht heeft.
MiittalftentInt, m.; :fUftent, 1.; =union, tn.;
=herein, nt.; :Wage, = muntlIstempel;
-stelsel; -unie; -time; -schaal (-waag).
m.; :Wert, m.; :Unfelt, f.;
:Iniffenfc4aft, in.; :AeicOett, 1. = muntilopzichter, -waarde; -wezen; -wetenschap; -teeken (-merk).
Mura'ne, in.
—n = murene, een zeeaal
(vooral in de Middell. Zee).
Miirb'braten, m. = (gebraden) runderhaas.
utiir'be = murw, week, zacht, malsch (vleesch
bijv.), bros (gebak, ijs); voos; uit elkaar vallend, half vergaan; m, fein, inerben, mactjen
murw, mak, gedwee zijn, warden, maken.
— murwheid enz.
Whir'bigreit,
Mu're, tn. —,
= modder-, puinstortbeek.
uturnen, fctil. (0.)
knoeien, verknoeien;
vermoorden, mollen.
Wiluentel, m. — g , — = knikker;
fpiefen =
:knikkeren.
uturlitein, fcbin. (19.) = mompelen, brommen,
fluisteren, prevelen, murmelen, kabbelen;
knikkeren.
ffluentettier, f. = marmot.
t!flur'ner, m. — g , — = kater, Tibert (in het
dierepos).
muriren, fcbin. (lj.)
morren, pruttelen,
brommen, knorren.
= pruttelig, brommig, knorrig,
wrevelig.
Sturrlopf, m.
knorrepot, brompot, brom;„beer, pruttelaar.

mun(e)lig.

uturrliipfig, zie miirrif4
f. —e u. 9,7titfer = moes, brij, fijn
gestampte kost (Noordd. vooral van vruchten);
bag E. berfCitten = de zaak bederven; E.
nub 9)rot = kost; ba g ift
mie Mine = dat
is lood om oud ijzer.
Mufagef, m. —en, —en = muzevriend.
—n
Mulcije, in.
mouche, schoonheidspleistertje.
Mu'fcbel, iv.
—n mossel, schelp, schaal.
= schelpmergelgroeve;
Wlit'frijeibattf,
mosselbank.
anufiteleit,
—, —en = bedriegerij, geniepigheid.
Mitletylerbe,
= schelpaarde, mergel.
Win'iltelfattg, in. = mosselvangst.
ntu'frbelfijrntig = mossel-, schelpvormig.
Mus fcbelgotb, f. = schelpgoud (g. in schelpen).
utu'fifiethattig = met schelpen vermengd.
ittujel(e)fic4t, ntu'fit(e)fig
schelpachtig,
schelpvormig; week : behaaglijk.
Win'frbefil fall, m.;
to.; =ntarntor, m. =
schelp II kalk ; -kunde ; -marmer.
tun'frOeitt, fcW. (b.) = bedriegen, in 't gsniep
doen;
= zich nestelen.
WIn'fitetfaat, m. = schelpzaal.
Wilu'fMeffainntfung, in. = schelpekabinet.
91u'fetieffriiate,
= (mossel)schelp, schaal.
1.; :tier, 1.; =Wert, 1. =
schelpll zilver (z. in schelpen); -dier; -werk.
Mule, —n muze, godin der kunst.
Mujefutan, —en, —en; golujettnann, —(e)g,
.. manner = Muzelman, Mohammedaan.
ntlffelmanifel), mujefutiinnifri) = Muzelmansch.
Mulenllafmanact, m.; :berg, m.; :twit, =
Muzeilalmanak, -berg (zangberg, Parnassus);
-god (Apollo).
anulenf obn, m. = Muzezoon, dichter, student.
antt'fentemPel,
= Muzetempel.
Mnfe'unt,
.. leen = muzeum.
utufiert' = met mozalek versierd.
— = muziek; ftiffe
macben =
zijn mond houden.
Mufifallen, 431. = (gedrukte of geschreven)
muziek.
Tinfira'fien0anblung,
= muziekhandel.
ntufifalifrO = muzikaal.
U1ufifant', m. —en, --en = muzikant.
Wittfilattlentifil4, in. = kleine tafel, bijtafel.
2ufif'cor4A, zie 9,1tufiffori).
Mufirbirettor, m.
orkestdirekteur.
Win'fifer,
—g, — = muzikus, artiest.
Mufit'llfeft, 1.; =fore, 1.; :Wirer, en. = muzieklIfeest; -korps; -onderwijzer.
WInfirifebnie, m.;
=
f.; :ftnnbe,
muziek II school; -stuk ; -les.
muzikus.
fifer
Witt'fifu4, nt.
Winfit'berein, nt. = muziekvereeniging.
mulifel) = aan de muzen gewijd.
Winfib'arbeit, in. = mozaYek-, ingelegd werk.
tnufi'biff0 = mozaiek, ingelegd.
muNie'ren, fcWn. (b.) = muziceeren.
MOW', in. —(e)4, —e; Mitaa'te,
—,
—n = muskaatwijn.
Waneal(en)bliite,
= foelie.
WItteaterfer, in. — 9 = muskadel, muskaatwijn.
scharlei.
Mudfataterfalbei, in.
Mudiaterfertranbe, = muskadel(druif).
Wludiat'llitufb in.; :lvein, in. = muskaat noot ; -wijn.
%Rune', m. —4, —n;
—, --n=spier, pees.
gespierd.
utu41(e)fig

ThOreffraft.
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Muttertelb.

MuneIllfraft, tu.; :frinuatt tv. = spier II- spectie, schouwing, wapenschouwing, onderzoek, bezichtiging, 't nakijken.
kracht; -zwakte.
—n = musket, geweer.
Mu'fteriliveri, f.; =toirtfcliait,
:ieirtitterf
9)1uMele, ti.
modelllwerk; -boerderij (-huishouding);
m. = m.
Mune'tenffener, f.; =fuget,
-teekenaar.
musket II vuur ; -kogel ; -schot.
m. —(e) = moed, dapperheid;
9)1uMetier', m. —(e)4, —e = musketier.
faffen = moed vatten; ben 931. finfen fallen=
MOWN, zie orit o.
den
moed
laten zakken; einem 9n.einfliiten=
zie
mufetig.
ututalia,
— = muskulatuur, spier- iem. moed inboezemen; einem WI. macben
Muentatur',

moed geven; guten ob. gute WtutO fein =
stelsel.
goedsmoeds, welgemoed zijn; froben Olute4 =
nmentiliW -= gespierd, krachtig, sterk.
ift blijgemoed, blijmoedig; idj tueit tvie einem babel
Mu% 1. — = moet, moeten, dwang;
au
Mute ift = ik weet, hue men daarbij te moede,
sinbitter(0) kraut, ift sine tjarte 9tuf3 = moeten
hoe men daarbij gestemd is; mit tit fcbtecbt au
is dwang, is een bitter kruid.
White = ik voel me niet op mijn gemak;
vrije tijd; ledige, onbezette
9)/Wfm, tn.
tijd, gelegenheid om iets te doen, 't niet ge- feinen 9,J1. an einem filbten = zijn moed aan
iern. koelen; [gemoed, stemming, inborst; bar
= op zijn gemak.
bonden zijn; in, mit
bobe WI. = edel gemoed, neiging, streven].
Murfefitti, m. —(e) , —e moeseline.
miiffen, unr. (b.) (id) mug, er muf; muf3te; Mu'ta, ..td = muta, stemlooze medemiii3te; getnuf3t) = moeten, [mogen, kunnen]; klinker.
er milf3te been ran fein = of hij moest ziek zijn. Mutation', tv. —, —en = mutatie, verandeMiefgfiunbe, tn. = snipperuurtje; leeg, vrij uur. ring, wijziging, overgang, stemwisseling.
Mutatiott4'iteorie, to. = mutatietheorie.
vrije, leege tijd.
Muffle3eit,
zie fit Olen.
ntuffie'ren, zie mouffieren.
ntietig = (van tijd) vrij, ledig, leeg; (persoon) mu'ten, fcbtv. (b.) = [verlangen, begeeren],
onbezet, niet aan 't werk, nietsdoend, traag, vergunning vragen (om naar erts to graven),
het meesterrecht vragen; (een leen) begeeren.
leegloopend; m. gebn = leeg loopen; milf3ige
ntuferfiiitt = vol moed, moedvol.
rage = noodelooze, doellooze vraag.
utiVtigen: id) finbe micb gentiltigt = ik zie mutie'ren, fcbtv. (f.) = muteeren, wijzigen;
me genoodzaakt; icb filble micb gemilf3igt = ik de stem wisselen.
mn'tiq = moedig, dapper; dartel, vroolijk.
gevoel lust....
Mirftiagattn, m. = nietsdoen, leeglooperij; Mariam f. = jaar, waarin de Bezel 't meesterstuk maakt.
ift atter &titer 9Infang ob. ift be4 Zeufef
Mubebanf = luiheid is des duivels oorkussen. ntuffots = moedeloos, ontmoedigd, terneergeslagen.
— = leeglooper,
ut.
Mutlofiefeit, to. — moedeloosheid.
doeniet.
utiiitiaaCittaerifici) = lui, traag, nietsdoend, utut'utafien, fcW1). (b.) = vermoeden, gissen,
raden.
leegloopend.
ntut'ntaftfiri) = vermoedelijk, naar gissing,
Mufrtell, 9)1u4 fteit, tn. = weduwedeel.
— = monster, staal, voorbeeld, waarschijnlijk.
Multer, f.
patroon, model; nact 9J1. beftetten = op staal, 9Thit'utaflung, tn. —, —en = vermoeden, gissin g, onderstelling.
'monster bestellen; nad) einem 9t. ftricren =
B:teite& = Mutoffo4r, f. —(e0, —e = mutoskoop.
naar een patroon breien; sin
een voorbeeld, een toonbeeld van vlijt; 931. anutfdyie'rung, tn. — = verdeeling van 't
vruchtgebruik.
obne Sert = monster zonder waarde.
— = moesje, moedertje.
MuttAett, f.
Multeranftaft, tn. = modelinrichting.
Mulierbitb, f.= toonbeeld, voorbeeld, ideaal, I. Thaler, --n = moer (v. eon schroef).
IL Mufter, tn. —, Witter moeder, moeder
type.
de vrouw; gesteente in 't erts, omhulsel van
911tefterbtut, f. = staalboek; modelboek.
utulteraiittig, ::Oaft = voorbeeldig, navol- een steen; parelschelp; matrijs; baarmoeder;
droesem, bezinksel; zie ook g r u n.
genswaard.
ntufteralleitt, zie mutterfeetenattein.
staalkaart.
Witiffterfarte, tn.
Multerainb, f.; =thabe, tn. = modelfikind Mut'terbefitiverbe, tn.= moederkwaal, -pijn.
Mutlerbiene, tn. = moederbij, koningin.
(toonbeeld); -jongen.
gruotri'dterboben, m. = geboortegrond; teelnaftern, fcbtn. (b.) = monsteren, inspectee- M
ren, onderzoeken, onderzoekend aankijken;
= oom, moeders broer.
modelleeren, fatsoeneeren; teekenen; mooi Mutlerbruber,
Mutlerinuft, = moederborst.
makes, tooien.
— = moedertje, moeder
Miirtercion,
1.
monsterkorting.
Mu'fterrabatt, m.
Multerreifenber, nt. = handelsreiziger met de vrouw, ouwetje.
^ ufter[jerbe, tv.; qieber, f. = moederilstalen.
Multerreiter, m. = staalhengst, handels- aarde; -koorts.
Multerfiitten, f. = merrieveulen.
reiziger.
Muttergorte4bilb, = madonnabeeld.
= monsterrol.
Multerrotte,
Multerfantutfung, tv. = verzameling van Mutlerba30, f. = moeders huis, moederhuis.
monsters of stalen; modelverzameling.
Mufter' II febrift, tn.; ,fetniftfteiter, m.; 4cfmtle, Mutlerher3, f. = moederhart.
Mut'tertinb, f. = kind, mensch; moedersIv. = modelll schrift -schrijver ; -school.
Multerfttu#, tn. =- wettelijke bescherming kind(je).
MutsterlIfirche, W.; :torn, f., :tuc§ett, m. =
van een Tito el.
f. modelllstaat; moederfikerk; -koren ; -kook.
Multerilitaat, m.;
ftRufterfainut, f. = ooilam,
-stuk.
f. =
—, —en = monstering, in- MurterIllanb, I.; =taw, to.;
enulterang,

utiitterlich.
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'tad).

moederiland; -loog; -lijf (-schoot); bon Out.
nuffnifte(n), m. ..na = moedwil, dartelheid,
baldadigheid, uitgelatenheid; wilde anjer.
terfeibe an = van de geboorte af.
moedwillig, dartel, baldadig,
moederlijk; van moederszijde; nturtnillio
mittitertitt
uitgelaten, met moedwil.
baa Viitterficbe = moederlijk erfdeel, -goed.
MiitterlicOreit, m. — = moederlijkheid, moe- munnittiaertnelfe= met moedwil, moedwillig.
derlijk gevoel.
Miit'Ae, —n = muts (ook 2de maag),

kap (ook van een valk), pet; (tea)cosy, warmhouder; feine 9)1. berfebrt auff4en = met
't verkeerde been uit bed stappen, slecht
gemutst zijn.
= mutse-, pettemaker.
Miit i 3enntaciier,
Mit'3earrhirat, nt. = klep van de pet.
YInurterntilc#, Ix). = moedermelk; mit ber
einfaugen = met de moedermelk inzuigen.
—e =
— n, —n;
myoop, kortzichtige, bijziende.
MuCterntorb, m. = moedermoord.
mutlern, icf)tv. (b.): bie muttert ficb = die Whiopte', to. = myopie, bijziendheid, kortzichtigheid.
aardt naar haar moeder.
ntooliircb = myoop, bijziende.
ututlernatft = moedernaakt.
—n = myriade, 10000tal,
ffolutlerpfennig, tn. = ondersteuning in geld Mnria'be,
tallooze menigte.
door de moeder.
mnria'ben...= met duizend (bijv.: nttyriaben.
TelturterOferb, r. = veulenmerrie.
fi3bftg, sitimmig).
Mutlerroffe, to. = stamrol; moederrol.
tPltj'riagramm, 1. = myriagram.
Mutlerfitaf, f. = ooi, moederschaap.
Mut iterlliAaft, tv., =fcbeibe, M.; : fc#05, nt.; Ma'ria0obe, tn. —n, —n = duizendpoot.
—n = mirre.
:Cd)tueln, f. = moeder lj schap ; -scheede ; MOr'rio,
—n = mirt.
-schoot; -zwijn (zeug).
WItyrite, to.
=
moederszuster,
tante.
fOltmlenlIütatt, f.; :frank, tn.; :Wand), tn.;
MutleriAniefter,
feine 931. = geen sterve:81neig, tn. = mirtellblad; -krans; -struik;
Mutlerfeele,
ling.
-takje (-twijg).
ntafteriii6' = mysterious.
mutlerfeelenallein = moederziel alleen.
= moederzegen.
ffaufterfegen,
Mnfte'rium, — .. rien = mysterie, geheim,
geheimzinnigheid, verborgenheid, geheime leer.
Mutlerfein fpieten = moedertje spelen.
ffflurterfliOnMen, = moederskindje.
9)1Uftici4'ntiv8, zie b ft ibiamu a.
9Nnftiftiation', to. —, —en = mystificatie,
TolutlerfOtegel, tn. = moederspiegel.
enufterfOrarfte, to. = moedertaal; stamtaal, fopperij, bedriegerij.
grondtaal.
intiftiNie'ren, fcbto. (b.) = mystificeeren, fopfeitufterftabt, to.= moederstad, geboortestad. pen, voor den gek houden, bedriegen.
— = mystiek, streven om 't bovenOnutlerftcunnt, moederstronk, moeder-, fOltiltif,
zinnelijke door innerlijke aanschouwing to
hoofdstam (bij planten).
WInfterftelte, to.: bet, an einem R. bertreten vatten; geheime leer.
= mysticus, aanhanger
= bij iem. de plaats van een moeder beklee- frottatifer, tn. -4,
den, innemen.
van de mystiek.
Mufterftoct, nt. = moederstam; (v. bijen) uttrftifdj = mystisch, mystiek; geheim, geheimzinnig, twijfelachtig, onzeker.
moederkorf.
Murterteil, nt. = moedersdeel, erfdeel.
9310fti4i4'mu4, tn. — = mysticisme, wondergeloof, dweperij.
moederdier.
Inutlertter, T.
—n = mythe, godesage, vergRulterborfalf, tn. = verzakking van de 931101)e,
dichting, fabel.
baarmoeder.
natuurlijke geestigheid, uttrtiOftt = mythisch, tot de mythe behooNutlertuith
rende; onzeker, geheimzinnig.
gezond verstand.
—n = mythologie, gode-,
mutleritritgg = verstandig van natuur, grIbtbologie', tn.
fabelleer.
schrander.
—e = berg- uttjtipto'gifit = mythologisch.
m.
[fOlutlicO,
plaats van ooft; vuilnis].
WItrtp36, 9Ntrtit4, tn. —, Olbtben = mythe.
—, — en = concessieaanvraag at. 3., zie Bablung.
W1n'tung,
(voor mijnbouw); leenaanvraag.
Mae. = Vitnse.
=
OlufterIlliebe, to.; :loge (spr.: loozje),
moederilliefde; -loge (v. d. vrijmetselaars).

inurteriod = moederloos.
golutlermal, f. = moedervlek.
doodstil.
uturterntiin4Menfttitc

91.
VI, = N.
:fr4nur, iv. (ob. :ftrang, tn.) = navelilband;
-breuk; -streek; -snoer (of -streng).
91. = 9luttner.
— = naaf boor,
m.
na= nu, och, zoo zoo, kijk, wel wel, och kom. Pla'ber,
—n = naaf.
avegaar}.
= nabob, rijkaard.
Ma'bel, in. -4, — u. %abet = navel; brand- Vla'bob, m.
punt (van een lens), knoop (van een berg- I. nark Wbb. = na; tvir ibm n. = wij hem
achterna; n. tote boy = voor en na; n. unb
land), sluitsteen (van een koepel, gewelf).
= langzamerhand, allengs.
W.;

na'belibinbe, tn.; :bend), m.; :gegenb,

met).
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II. nark $rdp. mit Zatib = na (n. bem ffen,
Cftern); naar (rt. ,t.aufe gebn, n. ether
Liege greifen, n. (ben) timftanben; tnenn 6
mir (= naar mijn zin) ginge); bij ber
Abe, n. bem (etnicbt berfaufen); om (er gel%
fcbicft It. bent Virate, ruft rt. ,tuttfe); op (n.
91oten fingen); over (ein 3iertet n. newt);
te (er fam n. (aufe, n. 8ertin); van (ein
einen bent %amen n.rennen
Vann n. ber
iem. van naam kennen;
geljt tvie n.
9loten = als van een leien dakje); voigens
(n. Untitiinben, ben Umfttinben n., Feiner
face n., n. bem (3efete, bent 05ef4e n.).
nacbiartten, fcbtn. (b.): ether Sacbe n. = zich
regelen naar, zich gedragen naar; zium 91. =
ter behartiging.
our 91. = ter behartiging,
Ilarb'actitung,
om zich aan te houden.
nattliffett, fcbru. (b.) = naapen, nadoen, nabootsen.
— = naaper.
gtadraffer, m.
—en = nadperij.
91adYiifferet, zaffung, tn.
nariratmen, fcbtv. (tj.) einen (ob. einem), ein
nadoen, nabootsen, navolgen.
Oetipiet)
narWatilnetOlvert = navolgenswaard(ig).
— = navolger, naIlactrabnter, m.
bootser.
91arfl'abnterei, tn. —, —en = nadoenerij,
slaafsche navolging.
9tartratmtuttg, tu. —, —en = navolging, nabootsing, namaak.
nadfccOntunOluert = navolgenswaard.
nadrarbeiten, fcbin. (b.) = (einem Vobela,
Zorbitb) nadoen, nawerken, werken naar; (ein
Vobeft) namaken; nawerken, later werken;
(eine Sacte, an ether Sacbe) nog wat (na)werken.
natilarten, fcbtv. (b.) = aarden naar, slachten;
er artet bent Zater nacb = aardt naar zijn vader.
9taWbar, nt. —4 u. — n, —n = buur, buurman.
9lach'barborf, f. = naburig dorp, dorp in de
buurt.
91a0flar1 atO, 1. = huis nadat iem., buurmans huis.
—, —nen = buurvrouw.
91adrtiarin,
91ctifYbartanb, = naburig land.
ttacO'barticti = naburig, buurmans als buren.
91nch'barfrbaft,n). =nabuurschap, buurschap;
buren; buurt, nabijheid; Bute 91. batten =
buurschap houden, als goede buren leven.
91arlYtiar&eute, M. = buren, buurlieden.
VIctObarliftaat, m.; r-ftabt, tn. = naburige
staat; n. stad.
narO'bebettien, unr.(b.)-=naderhand ofachteraf
bedenken.
nacirbeilett, fcbtn. (b.) (einem) = nablaffen.
acbe, an einer
nacO'beffern, fcbtv. (lj.) eine
iets verbeteren, nog beter maken,
ate
nog wat aan iets doen, iets retoucheeren.
nartrbefteffen, fcbru. (b.) = nabestellen.
91adrbeftettung, tn. = nabestelling.
itaqbetett, fcbtn. (b.) = nazeggen, napraten.
nactrbetvitligen, f,ttn. (ti.) = achteraf toestaan.
nadybeaatgen, fcbtv. (b.) = na-, bijbetalen.
91acirOter, f. = dunbier.
naM'bithen, fcbtn. (b.) = namaken, kopieeren;
voltooien (opvoeding e. d.).
9tait'bilbung, = namaak, kopie ; voltooiing.
nadrüliittern, fcbtv. (b.) = nog eens doorbladeren.
nadrbfeiben, ft. (1.) = na-, school-, achterblijven.
natirbliden, fcb W. (b.) (einem) = nakijken, -zien.
= nabloei, tweede bloei.

nac0folgen.

(b.) = naboren, nog eens
nacirboliren,
boren; daarna borend induwen.
achternabrengen;
nacirbringen, unt. (b.)
verzuimde) inhalen.
nartrbatteren, fcbtv. (b.) = postdateeren.
itartibeue = [daarna]; nadat; (je) n. = al
naardat, al naarmate, al naar, naar; je n. =
't kan er naar zijn, al naar 't uitkomt.
nacO'benren, unr. (b.) (ither ettv.) = nadenken
(over iets); [ether Sacbe n. = over een zaak
nadenken, een zaak overdenken]; einem n. =
iem. nadenken, iems. gedachten volgen of
vervolgen.
nait'benienb, nait sbenftir = nadenkend,
peinzend; [ernstig, tot nadenken stemmend].
nacirbicbten, fcbtv. (b.) (einem) = nadichten,
navolgen.
nadybriingett, fdPn. (lj.) (einem) = nadringen,
nastuwen.
nadybringen, ft. (1.) (einem) = nadringen,
achterna dringen, volgen.
91acirbrud, m. —(e)&, —e u. . . briicfe = nadruk, klem, kracht; nadruk, ongeoorloofde
afdruk, namaak; 't tweede wijnpersen.
nadrbrurfen, fcbtn. (b.) = nadrukken (van
drukwerken), overdrukken, namaken.
nadybriitten, fcbtv. (lj.) = nog eens person,
nadrukken, nadringen.
91ait'bruder, m. = nadrukker.
nacO'briititiM = nadrukkelijk, met nadruk,
met klem, krachtig.
nar4Inuation = met nadruk, met klem,
krachtig.
nacirbuntetn, fcbin. (tj. u. 1.) = allengs donkerder worden of maken (van schilderijen en
kleuren).
nacirelfern, fcfitn. (b.) (einem) = nastreven,
ijverig (na)volgen.
91tub'eiferung, — = nastreven, wedijver.
nait'etten, fcbtn. (f.) (einem) naijlen, nasnellen,
vervolgen.
narbeinan'ber = na elkander; brei Zap n. =
drie dagen aaneen.
narirentpfinben, ft. (b.) (einem etin.) = nagevoelen, zich in iemands gevoelens indenken.
91alten, en. —4, — = aak, bootje.
ita'cijettfiirntig = bootvormig.
litactrer, zie n a cb].
Vlach'erbe, m. = erfgenaam over de hand,
verwachter.
= naoogst.
91arlYernte,
narWerAiiblen, fcbin. (b.) = navertellen.
nadreffen, ft. (lj.) = naeten.
= naeten, toe-, naspijs.
91euVeffen,
narWegerejeren, icbtr. (b.) = naexerceeren,
strafexerceeren; naeten.
u. —en, —en = nakome[ ladrfaijr, m.
ling, navolger, opvolger].
naMlaigen, ft. (f.) (einem) = nagaan, navolgen, natrekken, volgen, (met de hand) een
beweging nadoen; n., = (ettn.) nabrengen,
(in een wagen) narijden.
nacirfiirben, fcbtn. (t).) = naverven, oververven.
91adffeteri
= nafeest, napret.
nadifeiern, iAin. (b.) = navieren.
nacOleiten, fcbtv. (b.) = navijlen, naschaven,
verschaven, polijsten.
naciffeuern, fcbtv. (lj.) = navuren, naschieten;
('t vuur) opstoken.
narlyffiegen, ft. (f.) (einem)
navliegen.
= opvolging, navolging.
Mai:41°10e,
nartyfolgen, fcbtn. (f.) (einem) = navolgen,
volgen; opvolgen, nakomen.
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nadyfoloenb = volgend, onderstaand.
Vlarirfotger, m. = opvolger, erfgenaam, erve;
navolger; 0 91. = de erven B.
nt fcW. (f).) = naeischen, later
natbl orbe,
(erbij) eischen.
= naeisch.
Vlarilforberung,
nacblorftteit, fcbto. (b.) (ether $erfon ob.
Sate) = naspeuren, navorschen, onderzoek
doen naar.
navorsching, naspeuVIctitiforfcbuttg, tv.
ring, onderzoek(ing).
91acilfrage, = navraag. onderzoek, verzoek
om inlichting; vraag; Vt. batten = navraag
doen; Wngebot unb 91. = vraag en aanbod;
nat biefem 9.Irtifet ift grof3e, [abaft*, ftarfe
92. = er is veel vraag naar dit artikel.
litacirfrogett, fcbru. (b.) (einer $erfon ob.
Sadie) = vragen naar, navraag doen omtrent;
zich bekommeren over].
= later toegestane termijn.
91ariffrift,
91acirfroft, tn. = navorst.
911ctrWfriOtittg, m. = nalente.
na dj'f fcbtn. = (ettv.) een wrok over
iets (ge)voelen, iets navoelen; einem etin.n.=
na(ge)voelen, deelen in.
aanvullen.
ntubliiffett, fctin. (b.) =
= na-, aanvulling.
Marirfiiffung,
nacirgaffett, icW. (I;.) (einem) = nagapen.
nadrgiiren, fcbtn. (b.) = nagisten.
nar4'nebett, ft. (b.) = (nog iets) nageven,
toegeven, meegeven; verflauwen; ber l8oben,
ber Stein gist flat = geeft mee, wijkt; ber
atiigite gibt nat = geeft toe; er gibt feittem
Gruber an 03eift flat = hij staat bij
zijn broer aan verstand niet achter, doet niet
voor hem onder.
nac011etiorett = nageboren, jonger.
= nageboorte, moederVlarWcieburt,
koek.
nadi g e0(e)n, (f.) = (einem) nagaan, volgen,
naloopen, naspeuren; (Unniitigem) nastreven,
trachten te verwerven; (feinen Oefcbliften)
bezorgen, waarnemen, doen; (bent Zergniigen)
najagen, zich overgeven aan; gat *it
naM = hij voelt 't nog; (bon ether Ubr) naloopen, achter zijn.
nadroeutactO = nagemaakt, nagebootst.
nartlgerabe u. itar4gera'be = langzamerhand,
allengs.
91ait'nefelpitact, m. = nasmaak.
= toegevend, gedwee, gemakkelijk; soepel.
VIctiti ciiebigieit, — toegevendheid enz.
nach igiefgn, ft. (b.) = nagieten, bijgieten.
glacb'gfatta, m. = naglans, nagloed, naschijn,
weerschijn.
nait'gratien, ft. (tj.) = nagraven, zoeken.
ittuflgriibettt, icbm. (b.) = peinzen, zijn hoofd
breken; ether Sadie ob. Her eine Sate n. =
over iets peinzen, iets napluizen, nasnuffelen.
narbi gudett, fctnu. (b.) (einem) = nakijken.
92ettircolt In. = na-, afgietsel, kopie.
nt. = nagalm, weerklank, echo.
(b.)=nagalmen, naklinken.
uturybaltiett,
nacirtialten, ft. (I).) = nahouden (een les,
school); [duurzaam zijn, lang duren].
narlyOnitig = duurzaam, stevig, solide.
— = duurzaamheid, degeMacirtiattigteit,
lijkheid.
natir4angen, ft. it. naitlAngen, fcbtv. mit
Zatib = [narennen, vervolgen], zich aan iets
overgeven, den vrijen loop laten aan (feinen
Oebanfen, rinnertatgen).

91aci)liiffigfeit.

nacilbetteit, icfp-o. (b.) = nabehandelen, achteraf
genezen.
rtarfrbei4en, faro. (b.) = nastoken.
nait'beifen, ft. (tj.) = (einem) behulpzaam zijn,
een handje helpen; (ether Coact e) bevorderen,
gemakkelijk waken, begunstigen.
na tO er' u. ariy4 er = later, naderhand, daarna;
btu n. = tot straks.
MuirOerbft, nt. = naherfst.
itattOe'rig = later, volgend.
91tuirbieb, m. = tegen-, terugstoot.
= hulp, steun.
91arf1'fjiffeiluttb en, $1.= hulp-, repetitielessen.
= achteraf.
91atFY4itte-in: im
itacirbintett, f ct)to (f.) = nahinken, hinkend
achteraankomen.
laten halen; nog of
ttarirtpatett, itiv. (b.)
ook halen; (0eritiumte0 inhalen.
%adybilife, zie 91adjtfif e.
= achterhoede, 't later in de
91acO'but,
weide komen.
nadj'jagen, fcbtu. (b.) = (einem) achternajagen,
nazitten; einem eine auget) najagen; (bren,
bem lRutjme) jagen naar, streven naar.
naM'iatttntern, ittiv. (b.) (einem) = jammeren,
klagen (over een doode bijv.).
ntuirjubeitt, fcbto. (ii.) = najubelen.
ttadritagen, fcbtv. (b.) (einem) = klagen om
(een doode
narirfatifett, fcbm. = nakoopen, bijkoopen.
91arffitang, en. = naklank, nagalm, echo,
herinnering.
nacfp'ffetterit, fcbtro. (b.) (einem) = naklauteren.
itarbItingett, ft. (b.) = naklinken, nagalmen.
91aMinninte, m. —n, —n = nakomeling,
afstammeling.
ttafVfoututett, ft. (f.) = (einem) nakomen, na
iem. komen, volgen; (einem Staben) goed
maken, inhalen; er fann nicbt n. = hij kan
't niet bijhouden (bent Ziftate 5. Q3.); nagaan,
te weten komen; (einem 0erfpreten, bent
Oefebte, 0erbffittungen) nakomen.
91tuirfontutenfctiaft, to. —, —en = nakomelingschap, nagezlacht.
91acirriituntlittg, m. —(eA —e = nakomer;
[nakomeling, afstammeling].
(einem) = nakunnen,
naltliittnext, unr.
kunnen volgen.
na0frier4ett, ft. (f.) (einem) = nakruipen.
= nakuur.
91adffur,
91act1'iat tn. . . faffe, .. taffe u. . . taffe =
verslapping, ontspanning, afneming (ber Straft);
vermindering (ber Strafe); verlaging (ber
Steuern); reductie, korting, vermindering;
nalatenschap; nagelaten werken.
narirtaffett, ft. (c.) = [nalaten, achterlaten,
laten varen, prijsgeven, kwijtschelden, ontslaan van, toelaten, toegeven, laten schieten,
vieren]; verslappen, verflauwen, (langzaam)
ophouden, afnemen, verminderen; achteruitgaan; bedaren, zwakker worden; im eifer n.
= in ijver verslappen; fein %ifer laf3t nad) =
zijn ijver verslapt, vermindert; fein Born iiif3t
nacf) = zijn drift vermindert, bedaart; ber
Megen itif3t naci = de regen wordt minder;
bad Sell laf t nat = wordt slap, geeft mee;
bie Scbraube flif3t nacD r raakt los; taf3 niMt
hat mit IBitten unb Oeten = houd niet op
te...; etto. bow $reffe n. = laten vallen.
Marirtaffenfcbaft, tn. zie 1 a ti (Lk.
tuutrtiiffig = nalatig, onachtzaam, slordig,
nonchalant, laksch; minder stijf.
92acifiCiffigfelt, tn. —, —en nalatigheid enz.
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—, —en = verslapping enz.
91ar4laffung,
vgl. nacbraffen.
nattlaufen, ft. (f.) (einem) = naloopen; feinem
Zerbienfte n. maffen = moeten loopen, moeite
doen om iets te verdienen.
91aOldufer, tn. = nalooper; (beim Ttiffarb)
coulè.
nacOleben, fcbin. (b.) = later leven; (bem
(refete) naleven, zich richten naar.
nadytegen, fcbtn. (b.) = er bijleggen, bijvoegen; nocb etiv.
= wat bij 't vuur doen, er
nog wat opleggen, wat opstoken.
narlyteriten, fcbiv. (b.) = naleeren, later leeren.
—n = nalezing, naoogst;
91aitlefe, tv.
nabetrachting.
nactftefett, ft. (b.) = nalezen, overlezen, nazien, naslaan; nalezing, naoogst houden.
nalezer, arezoeker.
glaMlefer, m.
nadyfiefern, ictril. (lj.) = naleveren.
= nalevering.
9laiViteferung,
nacirmarbett, fcbtv. (b.) = later maken, namaken, nadoen, nabootsen; bct& fon ibm einer
n. = doe 't hem maar eens na.
9tarD'utattung, tn. — = namaak.
TIncirntahl), tn. — = tweede maaisel, naweide.
nactrattaint, fc4tv. (lj.) = naschilderen, kopieeren.
nartrutatia = later, volgend, van later datum.
itarlynta0 = later, daarna, namaals.
m. = achterman; opvolger, navolger; naman, volgende endossant.
nachlturrfitieren, Tobin. (f.) = namarcheeren.
= overmeten, nameten.
nadrnteffett, ft.
91a1Vittittag, tn. = namiddag.
narflutittag4 = des (of 's) namiddags.
91aiVntitta0110rebint, iv.; geOliifften, T.;
,3eit, tv. = (na)middag preek ; -slaapje ; -tijd.
nacOtturntein, fcb (lj.) = naprevelen.
911arOtOnte, in. — = rembours; gegen Vt. =
onder rembours; enter
ber Roften = onder
naneming der kosten;
f 6 = verrekening f 6.
9tarOtaOmeParet, f. = verrekenpakket.
= nanemen, later nemen;
nacb'ne4ttten, ft.
rembours ontvangen.
nadypfelfen, ft. (11.) = (iets) nafluiten, overfluiten; (einem) nafluiten.
narir4ffatt3ett, fett). (tj.) = na-, bijplanten,
later planten,
napenseelen, retounacirOinfellt, fcbin. (b.)
cheeren.
(Ii.) = nababbelen, nanactrOlOpern,
praten.
uartypolierett, fcbin. (tj.) = na-, overpolijsten.
91aM'Oorto, f. = strafporto, bijbetaling van
porto.
portzegel.
91c100ortontarfe, tn.
nartinagen, fcbtv. (b.) = nastempelen, namunten, (munt) namaken.
nar4'4iriifen, fcbtn. (b.) = narekenen, nazien.
nadYrecOnen, fcbtv. (tj.) = na-, overrekenen.
91arirrebe, iv. = narede; 't napraten (over
iets); blue = praatjes, kwaadsprekerij,
lasterpraatjes; in ale VI. bringen = kwaadspreken van, belasteren, in opspraak brengen.
= (ettn.) napraten,
narirreben,
nazeggen, overzeggen; (einem) napraten ; (einem
93i3fa, Libra) kwaadspreken van.
nacirreifen, fcbin. (f.) = later rijpen.
itarlyreifen, fcbiro. (T.) (einem) = nareizen.
itadYrelfgen, ft. (b.) = naschetsen, nateekenen;
verder scheuren.
nacWreiten, ft. (1.) = (einem) narijden; (stub.)
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek.
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ein Rol:Leg, ein t■ eft n. = een kollege, een
dictaat nawerken, inhalen.
nadlrentten, unr. (I.) einem = iem. narennen.
91adyricbt, —, —en = naricht, tijding,
bericht, nieuws, mededeeling, inlichting; bur
bericht aan den lezer.
VI.
91aMrichter, m. = scherprechter, beul.
nartyric4ttiM = bijwijze van inlichting, als
waarschuwing.
nacirrittnen, ft. (n.) (mit Zatib) = krachtig
nastreven.
naWroffett, ict (10 = narollen.
nadyriiden, fcbin. (tj. u. f.) = nog verder
rukken, schuiven; promotie maken; (bem
aeinbe) narukken.
nadj'rubern, ROW. (f.) (einem) = naroeien.
91acirruf, m. = roep, terugroeping; afscheid,
laatste groet (aan een doode), „in memoriam";
herinnering, roep, naam.
narlyrufen, ft. (b.) (einem) = naroepen.
91adyru4nt, m. = naroem, naam, roep.
itadYriitimen, fcbin. (b.) einem ettn. = iem. iets
met eer nageven, tot iems. eer iets zeggen.
Itarbsfagen, fcWv. (ti.) = nazeggen, overzeggen,
= iem. iets
verder vertellen; einem ettv.
nazeggen, van iem. iets zeggen, iem. lets
nageven,
= nazin.
911aM'fat
itaWfrijanen, fcbim(f).)(einent)=nakijken,nazien.
ntut'fcliidett, fcbta. (b.) = nazenden, nasturen.
nadyfittelien, fcbtv. (b.) = naschuiven, naduwen, nakruien; bie 8libne Tcbieben tta = de
tanden wisselen.
naMAte-fmt, ft. (I,.) = (einem eine Ruget)
naschieten; (Steintnanen) door schieten en
boren losmaken; (abelb au einem Unternebmen)
later nog bijleggen, storten; (Zii*r u. ii.)
nadrukken; (i.) = naschieten, met snelheid en kracht nakomen.
itac41c0iffen, fcbtv. (i.) = navaren.
9latiftdfing, m. = naslag (muz.); nagemaakte
munt.
91tiqfeblageburt), f. = boek om allerlei in op
te zoeken.
nalt'frfitagen, ft. (I,.) = (eine Ste& in einem
Dude) naslaan, opzoeken; (eine Mote) naslaan;
(Gelb) namunten, nastempelen; (einem %r3e)
opsporen; (einem ein areu3)nageven, [(einem)
aarden naar].
natiffrigeiciyn, ft. (f.) (einem) = nasluipen.
naqfcbtelfeit, fit tv. (tj.) = nasleepen, nasleuren.
nait'fitteOpen, fcbtx). (b.) = nasleepen, achternasleepen, -sleuren; naslepen.
9tariffitliiffel, tn. = valsche sleutel.
narlYfMntectett, fcbtv. (b.) = een nasmaak
hebben.
naqfristtieren, fcbtn. (4.) = nasmeren, nakladden.
narlyfc4neibeit, ft. (b.) = nasnijden, naknippen
(naar een model); nog (wat) snijden.
natirjcOrethen, ft. (tj.) = over-, naschrijven;
(wat voorgelezen, gedicteerd wordt) opschrijvan; bijschrijven; (einem einen Zrief) naschrijven.
9larfOrbreiber, m. = overschrijver.
narb'f*eien, ft. (lj.) (einem) = naschreeuwen.
natirfogretten, ft. (T.) einem= iem. nastappen,
volgen.
= naschrift, postscriptum;
91arlYfebrift,
afschrift, dictaat.
91atirfrOub, nt. = toe-, bijvoeging; aanvulling, nieuwe aanvoer; latere troepelevering;
tweede worp (in 't kegelspel).
= tweede schering.
Otacirfripir,
29
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tutMIMiirett, fcbto. (b.) = (het vuur) nog wat
aanwakkeren, aan-, opstoken.
Otatfrfcbut nt. =nagroeisel; nieuwe storting,
bijbetaling, bijpassing; geperste jonge wijn.
naMIMiitten, fcbto. (b.) = bijstorten.
91aMIMItiarnt, nt. =latere zwerm, bijzwerm.
naMIMItlatien, Tcbto. (b.) = nababbelen, nakletsen.
ttadyfitttlintnten, ft. (T.) (einem) nazwemmen.
nadyfMtniiren, ft. (b.) = (een eed) nazeggen;
(einem) navloeken, nazweren.
naMIegetn, fcbto. (f.) (einem) = nazeilen.
itaMIeben, ft. (b.) = (einem) nazien, nakijken;
=
niet meekunnen, achterblijven; n. ob
zien, kijken, onderzoeken of ...; (een opstel,
rekening, boek) nazien, doorzien, nagaan;
einem etto. n. = iets van iem. door de vingers
zien, niet zwaar aanrekenen; [Tieb bent Scbmera
beg Zaterg nadj = heb geduld met de smart
van den vader].
MutleOen, nazien, onderzoek; icb batte
bag 92. = ik stood te kijken, ik kon er naar
fluiten, ik kon toekijken.
nadyfeitben, unr. (b.) = nazenden.
muirfetiett, fcbto. (b.) = laten volgen, later
zetten of plaatsen; auf bag ifen Tetten Wit
na 't eten dronken we
en era& rein nacb
een glas wijn; ba g Zergnitgen Teinen $fficbten
0.= het vermaak achterstellen bij zijn plichten;
einem atitC ling it. = nazetten, achtervolgen;
(bij 't spel) den inzet verhoogen.
— = toegevendheid, geduld,
9ItutliMt,
inschikkelijkheid.
Itacirflebtig = toegevend, inschikkelijk, geduldig, verschoonend; tt. mit einem = toegevend voor iem.
zie VtaCitt)t.
MtMliditigreit,
nadyftcbtObon = toegevend, inschikkelijk.
MIMIllbe, to. = achtervoegsel.
naMitntutieren, jAtu. (lj.) = peinzen.
narliffingen, ft. (b.) = nazingen.
Caber etto.) nadenken,
ttaMItnnen, ft. (b.)
zinnen, peinzen; [ben torten, einem tinge
n. = nazinnen, nadenken over].
nadr14en, ft. (b.) = schoolblijven, nazitten,
nablijven.
— = schoolblijver, na91ad1'fttler, m.
blijver.
m.
=
nazomer.
MutIoninter,
nadffOiiben, Tcbto. (b.) (einem) = naloeren,
bespieden.
VtattrfOtel, 1. = naspel, nastukje; gevolg.
naMIpielen, Tcbto. (b.) = naspelen, nakomen
(in een kleur).
nadyfOreMen, ft. (ti.) = (einem) napraten, nadoen; (einem ettv.) naspreken, nazeggen.
ttadyfOrennett, fcbto. (T.) (einem) = nareneen,
naialoppeeren.
na Ipringen, ft. (f.) (einem) = naspringen.
Tcbto. (b.) (einer Sacbe) =naspeuren.
na
I. nitMft, = naast, dichtstbijzijnd; volgend, aanstaand, eerstvolgend; ber netcbite
belle = de eerste de beste; meine niicbTten
greunbe= mijn beste vrienden; ber 91iicbTte =
de dichtstbij staande, naaste; bein 91iicbite g =
wat (ook wie) u 't naast staat; mit nticbTtem,
beg niicbiten = eerstdaags, binnen kort, spoedig, gauw; filrg niicbite finb Mir berfeben =
voorloopig zijn we voorzien.
II. tad*, $riip. mit atib = naast, (zeer)
dicht bij.
nadOtannetn, fcbto. (b.) = nastamelen.
nadOtarren, fcbto. (b.) = nastaren.

9lacht0erberge.

ttiiMftlieft = op een na de (of het) beste,
volgend.
naMftbent' = daarna.
nadyfteMett, ft. 0.) = narteken; nagraveeren;
bijgraveeren, verdiepen.
itacWiteb(e)n, unr. (b.) = achter(aan)staan,
volgen; n.. be forte de volgende, onderstaande woorden ; n..b finben Ste... = hieronder vindt U...; einem in (ob. an) Stenntniffen
n. = in kennis bij iem. achterstaan; [einem
tinge n. = staan naar, streven naar].
Itadriteften, fcbto. (b.) = (eine 1,1 r) achteruitzetten; bag R3ergnitgen Teinen $flicbten n. =
het vermaak achterstellen bij zijn plichten;
(einem) vervolgen, belagen, trachten te vangen,
staan naar, nazitten, jacht maken op.
91aMItetter, in. — g , — = belager, vervolger.
Vtadrfteltung, to. = valstrik, vervolging, belagin g.
91adrftenttebe, to. = naasteliefde.
itiidrftei0 = eerstdaags, binnenkort, spoedig.
= opcenten; [belasting van
MutItener,
't vermogen van emigranten gehe yen].
nacWfteuern, fcbto. (b.) = na-, bijbelasting
betalen.
Itiietifffolgenb = eerstvolgend.
MarftiM, tn. = nagemaakte gravure, afdruk, kopie.
ttiiMft'llegenb = naastbijliggend, voor-dehand-liggend.
91arbItofi, m. = nastoot.
nactrfto-fiett, ft. (lj.) = na-, achternastooten,
een nastoot maken; ru0en ftofen nacb =
komen na.
nadOtreben, fcbto. (b.) = (einem) nastreven;
(ether Sacbe) streven naar, nastreven, staan naar.
nactlftriinten, fct.n. (T.) = nastroomen, in
stroomen volgen.
ttaMItiirmen, fit tv. (T.) (einem) = nastormen,
navliegen.
naMItiiron, Tcbm. (b.) = nastorten, achternawerpen, -gieten; n., (f.) = later nastorten,
later instorten; einem n. = iem. nastormen,
navliegen.
nactrflutett, Tcbio. (b.) = (na)zoeken, naslaan;
etto. ob. um etto. n. = solliciteeren naar, verzoeken om (bij een bestuur, bij de overheid).
inadrincintng, Iv. —, —en = sollicitatie, verzoek; nazoekmg, naspeuring.
91aMt, to. —, Wicbte = nacht; beute n. =
heden nacht, vannacht; au = in den
avond; au 92. effen = avondeten gebruiken,
gedurende, in den
soupeeren; Her
nacht; plotseling, onverwacht; bet
unb
91ebet = in den donkeren nacht, heimelijk;
flub cafe Staten grau =
be?, Vlacbt g ob. bet
's nachts (in 't donker) zijn alle katten grauw,
b.
vgl.
MtMt'llanfer, m.; :arbelt, m.; :Welt% m. =
nacht maker ; -arbeid (-werk); -dienst.
Vladrtell, m. = nadeel, schade.
naqtelltg = nadeelig; schadelijk.
nachtenlang, nachten aaneen,
itadrielang
gedurende nachten.
nactrten, Tcbto. (b.) = nacht zijn, nacht worden.
niichlen4 = in den nacht.
= avondeten.
=fatter, in.; :froft, m. =
91aMt'lleu1e,
nacht II uil ; -vlinder ; -vorst.
91aMt' 11 gefMirt, T.; qtefOenft, T.; :g el*, =
nach t spiegel ; -spook; -evening.
9taMt'llimutie, m.; 4jemb, T.; =fierberge, W.=
nachtilmuts; -hemd; -herberg (-logies).
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91artjtIdinutel, m. = nachtelijke hemel.
91adit'bofe, tr. = slaapbroek; hansop.
= nachtelijk.
-, -en = nachtegaal.
Vlarbligaff,
9tadYttgaffenfitlag, m. = nachtegaalslag,
-zang.
nadrtigett, fcblv. (b.) = overnachten, over
nacht herbergen.
91adytifrb, m. = nagerecht, dessert.
=
%add'Halle, W.; =irappe, tn.; =few,
nacht Iljak ; -muts ; -kaars (-licht ; plant: teunisbloem).
Vlacbt'lltfeib, I.; =lager, 1.; =lantPe, =
nachtil gewaad; -leger (-kwartier, -logies);
-lamp.
niirbtfticf) = nachtelijk, somber.
itifittlidjertnette = in den nacht.
= nacht Richt ;
Itartt' licOt, 1.; =tuft,
-lucht.
91aditintaf)f, = H. Avondmaal, avondmaal.
) = soupeeren.
nacbt'utablett, Tao).
1aditInar, In. = nachtmerrie.
91aditintufti, tn. = nachtmuziek, serenade.
91adit'utiitm tn. = nachtmuts, slaapmuts, suffer.
9tadit'nebef, m. = nachtnevel, -mist, nachtblindheid.
nadrtijnen, fcbIn.(b.) = naklinken, nagalmen,
weerklinken, weergalmen.
91addi llOoftett, m.; =guarder, f. = nachtilpost; -kwartier.
acb'traf), m. = achterhoede.
9t
nacblrafiett, fcbtn. (1.) (einem) = nadraven.
[nadytracWett, febtn. (b.) = streven naar;
vervolgen].
triige = toevoegsel,
91adYtrag, tn. -(e)l,
aanhangsel, supplement.
nact'tragett, ft. (b.) = nadragen; in einem
l8udje, in ether Recbnung etin. n. = later in-,
:bijvoegen; wrokken, lang boos blijven; einem
eine Oeteibigung, eine Striinfung n. = over
een beleediging enz. wrok jegens iem.koesteren, zoo lets niet vergeten; er trligt range
nacb = hij vergeet niet gauw, hij is haatdragend.
nadrtritglidj= later, bijgevoegd; haatdragend;
achteraf.
glarOftrag4etat, tn. = suppletoire begrooting.
= gewijzigde polis.
glaitstragOotice,
nadrtrauern, fcm. (lj.) (einem) = natreuren,
treuren over.
nadYtreibett, ft. (b.) = na-, achternadrijven;
n., (f.) = (van planten) bijloten, bijscheuten
krijgen.
nadytreten, ft. (f.) (einem) = nastappen, volgen.
- = volgeling.
gladrtreier,
9tadrtriefl, m. = 't nadrijven, 't achteraankomende; (bij planten) nagroeisel.
narblriftertt, fcttr. (ti.) = naneurien.
=
m. ; =rule, tn.; orttnbe,
nachtlijapon; -rust; -ronde (-patrouille).
nadit4 = des (of 's) nachts, in den nacht, bij
nacht.
VladitsfMattett, m. = nachtschaduw; (plant)
nachtschade.
91adit'frnidd, tn. = nachtwerktijd, nachtploeg.
nadWfditafenbe Belt = nacht, stille nacht.
tv.; =friOviiruter, tn.; =jdOniir=
=yet, in. ------- nachtlizwaluw; -braker (ook:
-vlinder); -brakerij.
91adiffeite, in. = nachtzijde, donkere zijde.
91adit'ftititbdien, f. = serenade.
. ; =ftutif, m. = nacht stuk
(-gezicht, -muziek, nocturne); -stoel.
= nachtelijk uur.
9tarOt'llftunbe,

Vladit' Mit, m.; =tobf, m. = nacht tafel;
-spiegel (pot).
glarbt'truni, m. = avonddrank.
naeOlun, unr. (b.) = nog doen; (einem) nadoen.
tn.; =Iva*, to.; =tradjter, m. =
nacht violier (damastbloem); -waak (-wacht);
-waker (-wacht).
nadWinanbeln, fcbtn. (b.) = slaapwandelen.
91actt'inanbler, = nacht-, slaapwandelaar.
91adjt'ineitt, m. = avondwijn.
91arbt'aeit, In. = nacht(tijd).
Vlartt'll3eug, f.; m. = nacht p goed ; -trein.
91adrurfauti, m. = verlenging van verlof.
na0berfangett, fcWr. (b.) = navragen, nog
meer vragen of verlangen.
nacOluadifett, ft. (f.) = nawassen, nagroeien,
later opkomen.
ttarOnitgen, fcbtv. (b.) = nawegen, Overwegen.
= aanvullingsverkiezing.
Ilactrinafit,
nadytuattren, fcbtn. (I.) (einem) = nawankelen,
nawaggelen.
ItacOreintt, $f. = naweeen.
narblveinett, fctr. (b.) einem = schreien, weenen over iem.
91acblret4, tn. = bewijs; ben fiibren, tie,
fern = 't bewijs bijbrengen, leveren; bewijzen,
staven.
nadynleMar = bewijsbaar, aan to toonen.
91aciritteifeantt, T. = informatie-, adresbureau.
nadriveiten, ft. (b.) = aanwijzen, aantoonen;
bewijzen, staven.
- = gids, geleider; index.
gladrtreffer, m.
naeblueialdi = wat bewezen, aangetoond kan
worden, bewijsbaar, to bewijzen.
Ilar4luelfung, tn. = aanwijzing, bewijs, inlichting.
Ilaeirtuelfung4fatenber, m. = adreskalender.
91adYlvetfung43eirten, = verwijzingsteeken, hoot.
91arblueft, = nageslacht, nakomelingschap.
na0therfen, ft. (ti.) = nawerpen, nog erbij
werpen.
91adytutitter, m. = nawinter.
nadylvirfen, fcbtn. (b.) = nawerken.
91a0tririung, in. = nawerking.
91adytuort, f. = nawoord, narede.
Vlarlytrucf)4, m. = nawas, nagroeisel; jonger
geslacht.
nady3a0fett, TcOtv. (b.) = nabetalen, later
bijbetalen, bijstorten, bijpassen.
11(10001m, fcbtn. (b.) = na-, overtellen.
= nabetaling, bijstorting.
91adr3abtung,
= 't na-, overtellen.
91arb'giifitung,
nateekenen.
(b.)
nadrylitnett,
nadrejeben, ft. (f.) = (einem) natrekken, nanasleepen; (einen
gaan, volgen;
Strict) vaster aantrekken; (2inien) na-, overplanten.
trekken; (Niume u.
(f.) = nadraven, nasukkelen.
narfnotteln,
V1adY3in, nt. buitengewone of bijbelasting.
91adrodit, nateelt; jonge of laatste teelt.
91att'og, tn. = achterhoede, gevolg; natrein.
92adY3figfer, m. -4, - = achterblijver,
achteraankomer, treuzelaar; nasleep.
91aclen, m. -4, - = nek; ber Sotbat fcbtdgt
ibm nod) immer in ben R. = de soldaat komt
nog altijd bij hem boven; er bat rtcb biefe 2aft
fait auf ben R. getaben = op den hals gehaald ;
er ift mir immer auf bent 91. = hij vervolgt
mij overal; zie ook cb et m.
nae'renb, zie n a cf t.
Ilaclenfr4eitef, m. u. tv. = scheiding tot in
den nek, (stud.) bilnaad.
29*
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91acifettfditag, m. = slag in den nek, nekslag; Vtacfenicbtage befommen = tegenspoed
ondervinden, harde slagen ontvangen.
mutt = naakt, bloot; enkel, louter, zuiver;
bad nacfte Scbtvert = 't bloote zwaard; einen
n. ca0aieben = iem. naakt uitkleeden, uitschudden; mit nacften Borten = zonder er
doekjes om te winden; NO naofte 2eben =
niets als 't 'even; nacfte Z5'ungfer = tijloos.
Vlatiftgit, tn. -, -en = naaktheid.
9ta'bel, tv. -, -n = naald, speld; er faf3 toie
auf FRabetn = hij zat (als) op heete kolon;
er bat bei mir nocb env. auf ber 11. = hij heeft
bij mij nog wat op zijn kerfstok; mit ber
beif3en W. geniibt = met de heete (gloeiende)
naald gemaakt, slordig.
Ila'belljarbett, in.; :btatt, I.; :blume, to. =
naaldllwerk, -blad; -bloem.
91a'belbrief, m. = speldebrief.
91aibetbiirbfe, to. = naaldekoker.
Ila'betriott, 1. --, - = naaldje, speldje.
9ta'betfabrii, to. = naalde-, speldefabriek.
91a'beffette, W. = naaldvijl, fijne goudsmidsvijl.
naibetfiiratig = naaldvormig.
91aibelgetb, f. = speldegeld.
9ta'beMatter, m. = naaldvoerder, -houder,
houtje, breihoutje.
911a'belbot3, f. = naaldhout.
9ta'betierbel, en. = naaldekervel.
Vlaibellitiffen, f. ; =fnopf (ob. :roof), m. =
speldelIkussen; -knop.
VlagbellItor4, :iiiir, 1. = naaldeoog.
91a'betf4ttie, to. = punt van een naald of
speld, naalde-, speldepunt.
911a'belfticO, m. = naaldsteek; naalde-, speldeprik.
91alselgug„ m. = trek met de graveernaald.
91a'betatueia, m. = naaldhouttwijg.
91a'bir u. 91abir', tn. -(e) = nadir, voetpunt.
%abler, m. -d, - = naalde-, speldefabrikant.
%Wad, in. ----, Wiget = nagel, spijker ; bie
Miget (ob. an ben 91iigetn) fatten = op zijnnagels
bijten, in verlegenheid zitten; a (bc0 aeuer)
brennt ibm auf bie %dget = zijn toestand
wordt kritiek; er trifft ben Vt. auf ben Ropf =
hij slaat den spijker op zijn kop; er fjat
einen (tjofjen) 9Z. (int Stopfe) = hij is verwaand,
heeft een hoogen dunk van zich zelf, is hoog
in zijn wapen; bu bift ein %. au meinem Sarge
= een spijker aan mijn doodkist; zie ook
b angen.
91ainetantbot m. = spijkeraambeeld.
91a'getbiirfte, to. = nagelborstel.
91a'getc4en, 1. ----, - = nageltje, spijkertje,
kruidnageltje; anjelier.
91ii'gClein, f. -(e) , - = nageltje, kruidnagel;
anjelier, sering.
91a'neteifett, f. = spijkermal, nagelijzer.
ita'aelfeft = spijkervast; niet- unb nageffeft=
aard- en nagelvast.
9taggelgefc4tviir, 1. = nagelzweer, fijt.
91a'getlItianbet, m.; :faften, nt.; :roof, nt. =
spij ker II winkel ; -kist ; -kop.
91ainellIrraut, 1.; :fuppe, W. = nagellIkruid,
-spits.
91a'netmate, $L = nagelteekens, -merken
(in de handen van Christus).
na'aettt, fcbto. (ti.) = nagelen, spijkeren.
itaigetneu = fonkelnieuw.
91ai getOrobe, to. = nagelproef; bie %.ntacben
= tot den laatsten druppel, ad fundum leegdrinken.
Vla'actrocOe, iv. = stekelrog.
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91a'aeffebCre, to. = nagelschaar.
91a'aelfrtjutteb, tn. = spijkersmid.
91a'nettuttr3et, W. = nagelwortel.
9ta'aelgange, im, :3-teber, m. = nijptang.
ua'gen, fcbto. (b.) = knagen (eig. en fig.);
er fjat nidjti au beif3en unb au n. = hij heeft
niet te eten; mir (mid)) nagt e4 am ,tieraen =
ik heb er hartzeer van; zie ook ,t.unger tu cb.
9-hvger, Itt. -a, -; 9ia'actier, f. = knager,
knaagdier.
Migleitt, zie 91tigefein.
9tatrarbeit, to. = naaiwerk.
tta'b(e) (ndfjer, nikbft) = na, nauw, nabijzijnd,
naburig, dichtbij, nabij, in de nabijheid; er ift
n. an (bie) breif3ig = dichtbij de dertig; mit
mavenn. baran au beratneifetn = we waren
de wanhoop nabij; ei mar n. baran, ba'i... =
't scheelde maar heel weinig, of..., n. tle
freunbet, befannt = nauw bevriend, intiem
bekend; fie beriibren ficb n. miteinanber =
ze raken elkaar van nabij; n. unb fern =
heinde en ver; ba4 g aft mir n. = gaat me
ter harte; ein tt.. toatO = een naburig
huis, een huis in de nabijheid; einem etto. n.
tegen = iem. iets duidelijk te verstaan geven;
ba,e., tegt ben $erbacbt n. = dat wekt do verdenking, 't vermoeden; ber Oebanfe fiegt n. =
ligt voor de hand; fie mar einer Cfmmacbt
n. = ze was op 't punt van in zwijm to vallen; er ftebt mir n. = hij staat (is) met mij
in nauwe betrekking; einem au n. treten =
iem. to na komen (in zijn rechten, aanspraken,
eergevoel enz.); fie finb n..e Zerivanbte =
ze zijn nauw met elkaar verwant; eine n.
aufunft = een dichtbijzijnde (naaste) toekomst.
Mlle, to. -, -n =: nabijheid, buurt; gana in
ber l7t. = vlak bij; atO naffiter P. auf einen
fcblef3en = zoo dichtbij mogelijk, a bout portant op iem. schieten; in ber 9I. betracblen =
van nabij bekijken.
itat)ebet = dicht bij.
ttabetiin' = bijna.
ita'betegett, :Ilegett, zie rt a 0 e.
itaitien u. fid) tt., fcbtv. (b.) mit ¶at. = (feier,
lid)) naderen, naken, genaken.
tta'4ett, fcbto. (b.) = naaien; afranselen; iveif3
n. = linnen naaien.
ttiilier = nader, nauwkeuriger, meer van
nabij, naderbij; Cibere4, bad 9Ziibere, niibere
Umftiinbe = verdere bijzonderheden; einem n.
treten = met iem. in nauwere aanraking
komen; einer gage n. treten = een vraag
onder de oogen zien: etm. n. auOilbren, bcd.:
nabern atOeinanberfeett, unterfucben 2c. = iets
meer in bijzonderheden uiteenzetten, onder91iliberer, tn. - = naaierij. [zoeken enz.
914'fieritt, to. -, -nen = naaister.
nii'bern, fcbio. (b.) mit Zatib = nader brengen
bij, doen naderen tot; fitt einem tt. = iem.
naderen, nader komen.
Ttalyrrettt, f. = recht van voorkoop, recht
van voorkeur bij koop.
91O'berutto, in. - = nadering, benadering.
nalieftehenb = nabijstaand, nabijzijnd, verwant, aanstaand, ophanden zijnd.
nabege = bijna, nagenoeg.
91airlIgartt, f.; = Mien, f . , :fiirbcOen, f. =
naaillgaren; -kussen; -mandje; auk bem =fiirbcben
fcbtuaten = uit de school klappen.
/labi lIntabMett, f.; =utamfett, iv.; :mafebitte,
iv.; :nabet, iv. = naai II meisje ; -juffrouw
(naaister); -machine; -naald.
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#1iiijr'bobett, nt. = voedingsbodem.

fcbiv. (b.) = voeden, onderhouden;
voeden, voedzaam zijn; ffit bon j ten n. =
zich met vruchten voeden, van vruchten leven ;
jem,g . ,offnung niibren = iems. hoop voeden;
ficb n. an = zich te goed doen aan.
ttairrenb = voedend, voedzaam.
nafir'haft = voedzaam, voedend, gezond, stevig; [welvarend].
= voedzaamheid.
Ilahr'ftaftigfett, to.
[niiWrig = spaarzaam, sober; nithrliM =
spaarzaam, sober, schraal, krap, nauwelijksj.
92Cifir'mutter, iv. = voedster-, zoogmoeder.
91iibrItanb, m. = landbouwersstand, werkende
stand, arbeidersklasse.
%Wrung, iv. - = voeding, voedsel, levensonderhoud, bestaan, nering, verdienste.
voeding, onderhoud.
91iiffrang,
9tairrunaKeit m. nijverheid.
91airruttOntaitgel, m. = gebrek aan voedsel.
daft, m. =
91ttirrung4lIntittet, f.;
voedingsjImiddel ; -bron ; -sap.
9ta1rruttg4forge, iv. zorg voor 't dagelijksch
brood.
91airntitOftetter, iv. = belasting op de levens-_rniddelen.
1aO'ruttOftoff, nt. = voedingsstof.
91ah'ruitO3tueig, m. = tak van nijverheid.
; :feibe,
=
MiirlIfttute,
; =ftunbe,
naai school; -zij de ; -les.
to.
-,
Wiibte
=
naad,
voeg;
ba
getjt
91abt,
nod) 'mat bie auf = dat loopt nog leelijk
af; einem auf bie W. filbren = iem. aan den
tand voelen.
Mitrter, m. - g , - = naaier; schoeiing van
vlechtwerk.
9140terei', to. - = naaierij, naaiwerk.
91iiirterin, iv. -, -nen = naaister.
m. = werktafeltje.
1a0'aettg, m. = naaigereedschap, -goed, -werk.
/taw = nalef.
t1aibitat', -, -en = naleveteit.
najade, bronnimf.
-n
91aialle, to.
tame, m. -n g , -it = naam, goede naam,
roep; in Ootte& W. = in Godsnaam; in'd
fet g , t.enfer g Vt. = in naam des duivels, voor
den duivel, drommel; ficb einen
madjen
zich naam maken; ein Vann, mit VI. X =
genaamd X; ba g Peinb beim recbten 97.nennen
= 't kind bij zijn (waren) naam noemen.
91alitettaufritf, m. = oproeping bij namen,
appel nominaal.
91a'titettbudi, f. = naamboek, naamlijst.
nalnento4 = naamloos, zonder naam, ongeril noemd, nameloos, onuitsprekelijk.
9talitenregifter, f. = naamregister, - lijst.
Italue0 = namens, in naam van, met name,
genaamd.
91aimenlIfiruber, m.; deft, f.; =gettoffe, m. =
naam II genoot ; - feest (verjaringsfeest) ; - genoot.

91alltenClinifiger, m.; 40/niter, m.; =tag,

m. = naamilheilige; -genoot(e); -dag (verjaardag).
1centenCintter, m. ; =Aug, m. = naamilgenoot; -teekening (-cijfer).
na'ntetttfic0 = met name, bij den naam; voornamelijk, vooral, in 't bijzonder, met name;
n.. er %ufruf = oproeping bij namen, appel
nominaal; n.. e Mftimmung = hoofdelijke
stemming.
naamil1aintenliberacirtini4, f.; :ItierWet,
lijst; - verwisseling.

aanzienlijk, noemenswaard, belangrijk; n.
cben = noemen.

itauffici) = zelfde; namelijk, te weten, moet
je weten.

[ttant'fen, fcbto. (b.) = noemen].
zang.

to.

-n = naenie, treur-, klaag-

91an'fina, m. -(eA -e u.

= nanking
(een katoenen stof).
wel
zoo!
nu
ja,
wel
ja!
nanu' ! =
91an'3.10, 1. = Nancy.
9Za0f, in. -(e)d, Wiipfe = nap, bak, kom.
9tatirefjen, f. - - = napje; bei einem in g 91.
't bij iem. verkerven.
treten
91a0fiurificn, m. = (een soort) tulband met
krenten of rozijnen.
= nafta.
91a01)'t0a,
9tatiOt4atin', f. -(e)g = naftaline.
91a4oleottbor, m. -(e)g , -e = napoleon
d'or (20 fr.).
91apoteottille, in. --n, -n = Napoleonide,
afstammeling van 't geslacht Napoleon.
naOoteo'nifri) = Napoleontisch.
- -= litteekentje.
91iirift1jett, T.
9tarlie, iv. -n = litteeken; nerf (in 't
leder); bloemmerk, stempel; hanetred (in 't ei).
Itar'ben, fcbiv. (b.) = vergroeien met een
litteeken; (huiden) haren, afstooten.
9Iar'benfeite, iv. = haarzijde (van 't leer);
graszijde (van den grond).
Itaribig = vol litteekens, pokdalig; narbigeg
Lleber = korrelig leer.
91arcirf e, zie Waraiffe.
-n = nardus (een geurige
1/ar'be,
= mansoor.
plant); tvitbe
= nargileh, Turksche
2argilef), f. waterpijp.
-n = narkoze, verdooving.
911arfo'fe,
1artotin', f. -(e)d = markotine.
narfo'tifch = narkotisc'i, verdoovend.
narfotifie'rett, iArn. (b.) = narkotizeeren.
Mart, m. -en, -en = nar, gek, dwaas, zonderling; einen aunt Warren baben ob. batten
iem. voor den gek houden; jebem Warren
gefiitft feine Stappe = iedere zot heeft zijn
marot, iedere gek heeft zijn gebrek; vgl.
freffen en Stat).Oe.

- = gekje, schalkje.
91iirrAen, f.
itar'ren, fc011). (b.) = [gek doen;] einen n. =
iem. voor den gek houden, met iem. sollen.

nar'renOaft = dwaas, gek.
91ar'renbanbe, V.: %. befcbmieren Zifcbe unb

Viinbe = gekken en dwazen schrijven hun
namen op deuren en glazen.

Ilariteit4au4, f. = gekkehuis, krankzinnigegesticht.

/lar'reitiacte, to. = hansworstekleed.:
= narrekap, zotskap.
Ilar'rentappe,
9tar'rentiebe, iv. = dwaze liefde.
nar'rentnit4la = (als een) gek, dwaas, zot.
9tar'renOoffe, iv. = narrepoets, -pots, zot-

ternij, boert, klucht, onzin; onbeduidende
dingen, gekheidjes; Rarrenpoffen trethen =
zotternijen uithalen.
91ar'renfclOff, 1. = narreschip,
%ar'rettfcil, 1.: einen ant Vt. fiibren = iem.
voor den gek houden, bij den neus hebben
of nemen.
91ar'renfOici, f. = gekheid, dwaasheid.
91ar'rent44offe, zie Vtarrenp off e.

zie 9 a rr e t e
Ilar'renteibina, :teibung,
91ar'renftreicii, m. narrepoets, gekke streek.
Itamlytft = naamhebbend, bekend, vermaard, 91ari rentraitt, = narrepak, gekke kleeding.

91arretei.
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Vlarreteif, 91arrIteit, in. -, -en = dwaasheid, gekheid, zotheid, grap.
91iirritt, tn. —, -nen = zottin.
nderifel) = gek, dwaas, potsierlijk, grappig.
91ar'lval, nt. —(e)8, —e = narwal, zeeeenhoren.
91ar3irfe, in. —, — n = narcis.
91argiffettlilie, to. = Amaryllis.
itafar = nazaal, door den neus gesproken,
neus...
91afarlaut, m. = neusklank.
naldiett, fittn. (b.) = snoepen; nippen.
%Witten f. —8, — = neusje.
91arfoter, Viii'fdier, nt. -8, - = snoeper.
91affterer, 9latiterei", to. -, -en = snoeperij, snoepgoed, lekkers.
91d1r0erin, to. -, -nen = snoepster.
nafrOltaft = snoepachtig.
91aftW1taftiateit, in. — = snoepachtigheid.
91afeblatK, in. = snoepster.
91affirtnauf, f. = lekkerbek, snoeper.
91afdylvert, f. = snoepgoed.
%ale, in. —, —n = neus; ftuntttfe, fPite, auf:
gernorfene 91. = stompe neus, puntige of spitse
n., wipneus; eine VI. belommen = een standje
krijgen; er mag ficb an feine eigene, bei ber
eigenen 91. faffen, nebtnen, greif en, 5upfen =
hij mag wel naar zich zelf kijken, zich wel
met zijn eigen zaken bemoeien; einem auf ber
91. berumtan!en = met iem. doen wat men
wil, met iem. sollen; er tract bie 91. bocb =
hij steekt den neus in den wind, is verwaand;
einem eine lamp 91. macbert = iem. een lange
neus geven, bespotten; er mufte mit lancer
9'1. absieben =beschaamd heengaan; alae 9.1..n
tang = elk oogenblik; immer ber 9'1. tang =
altijd maar rechtuit; er benft nicbt Welter alb
bie 91. reicbt = hij denkt niet verder dan zijn
neus lang is; bie t1. riimtifen = den neus optrekken; e8 fticbt ibm in bie fit. = dat steekt
hem de oogen uit, dat zou hij graag hebben;
er ftecrt bie 91. in atie8 = hij steekt overal zijn
neus in; einen mit ber %. auf ettn. ftof3en =
iem. met zijn neus op jets duwen, hem jets
heel duidelijk aanwijzen ; zie ook b i n b e n,
breben, berumfiibren.
Witfeter, m. —8, — = iem. die door den neus
spreekt.
nii'feltt, fcbin. (b.) = door den neus spreken.
91affenlIbein, 1.; :Illuten, 1.; :fidget, m. =
neuspeen; -bloeding; -vleugel.
91alenilitd4fe, in.; :inciter, en.; :taut, m. =
neusilholte; -knijper (lorgnet); -klank.
91alenIllor0, 1.; :auetfc4er, m.; :ring, m. =
neusljgat; -knijper (ook: eenvoudige houten
doodkist); -ring.
91alenriin4fen, I. = optrekken, ophalen van
den neus.
91alettf4iitfe, tn. = punt van den neus.
9talettftiiber, m. :,, knip voor den neus.
9ta'fenlIton, m.; :warmer, m.; :unmet, in. ..neuslitoon; -warmer (das of korte pijp);
-wortel.
naletvei4 = neuswijs, wijsneuzig, waanwijs,
onbescheiden; ber 91afetnet8 = de wijsneus.
91a'felveMeit, tn. = neuswijsheid, wijsneuzigheid.
ttrO'fiiiirett, fcbin. (b.) = bij den neus nemen,
foppen.
91a4'liortt, 1. = neushoorn.
91441)orttliifer, m. = neushoornkever.
nafi (nailer, ntiffeft u. naffer, naffeft) = nat;
ein naffer Oruber = een drinkebroer, nathals;

9laturgabe.

er ift n. = hij is een slechte betaler, hij is
een klaplooper.
9tarfauer, m. —8, — = Nassauer; (scherts.)
nathals, klaplooper.
91affauerer, in. — = klaplooperij.
narfauern, Tchtn. (b.) = klaploopen.
Iliirte, tn. — = natheid, nattigheid, vochtigheid.
naffen, fcbin. (b.) = nat maken, netten;
zweeten; edfcbe n. = strijkgoed invochten;
bie Sunbe natt = de wond draagt.
nafrfalt = natkoud, kil.
Station', tv. —, —en = natie, yolk, geslacht,
volkje.
national' = nationaal.
Ilationantarafter, in. = volkskarakter, nationaal karakter.
91ationale, f. ---, - = stamlijst, stamblad.
91ationa1'Iltarbe, tn.; :garbe, tn.; :gefiihl,
1. = nationale kieur; n. garde; n. gevoel.
nationalifie'ren, fcbin. (f.) = nationalizeeren.
9lationalitiit', in. —, —en = nationaliteit.
91ational'Orottontie, in. —, —n = staathuishoudkunde, volkshuishoudkunde.
91ationallberein, m.; :berfantutinng, tn.;
:Aeitung, tv.=nationale vereeniging; n. vergadering; n. courant.
9tatibi,S'utu, en. - = nativisme, de leer dat
de natives (in N.-Amerika) voorrechten moeten
hebben.
9tatitlitdr, tn. —, -en = nativiteit, geboorte,
geboortegesternte; einem bie 91. ftellen = iems.
horoskoop trekken.
1alriunt, 1. ----- = natrium.
91alron, 1. - = natron.
tatter, to. -, -n = adder; glatte 91. =
gladde slang.
91arterfibik m.; :ropf, nt. (ob. rfraut, f.);
:Ittura, tn.; qunge, tn. = adderlibeet, -kruid
(slangekruid); -wortel; -tong (ook de plant).
%Our', tn. —, —en = natuur, aard, gestel;
in FR. = in natura (niet in geld); eine 91. =
een natuurlijk, ongekunsteld karakter; We:
inobnbeit inirb bur eneitett %. = gewoonte
wordt een tweede natuur.
9tatu'ra: in ll. = in natura.
9laturalien, $1. = naturalien, natuurvoortbrengselen.
Vlaturaliettfabinett, f., :fantntlung, in. =
kabinet voor natuurlijke historie, natuurwetenschappelijke verzameling.
naturatifie'ren, fchtn. (b.) = naturalizeeren.
91aturalitie'runa, tn. — = naturalizatie.
91aturalWmnO, m. — = naturalisme, nabootsing van de natuur, natuurgeloof.
9laturaliff, m. —en, —en = naturalist.
naturalif ftifdi = naturalistisch.
9latural'ber4flegung, tv. = voeding, proviandeering.
liatufanlage, in. = natuurlijke aanleg.
9taturibegebeniteit, tv.; :beobad)tung, to.;
zbefMreitittna, tn.; : butter, to. ; :bitttung,
tv. = natuur II verschijnsel ; -beschouwing ; -beschrijving; -boter; -poezie.
9latnyell', f. —(e0, —e = naturel, aard, natuurlijke aanleg.
9taturlereigniO, 1. (ob. :erfrheinung, to.) ;
:erAettanW, T. = natuurilverschijnsel ; -voortbrengsel.
91aturlforftter, m.; :forfdiung, tn. = natuur II vorscher (-onderzoeker); -vorsching (-onderzoek).
Olatuenabe, tn. = natuurlijke gave, gave
der natuur.

Itaturgebilbe.
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Itebetterbe.

Itabigation4lAute, W.= school voor de zeevaart, .zeevaartschool.
91a3arci'er, 9tagare'ner, nt. ----, - = Nazarener.
911a'3aretb, f. = Nazareth.
NB. = nota bene, let wel (N. B.).
91. Z(r). = ni3rbficbe Zreite: Noorderbreedte.
9tea'pel, f. = Napels.
%ea'peter, VleaPoltia'ner, in. -4, - = Napolitaan.
nea0olita'n1feb = Napolitaansch.
gtes bet, m. ---, - = nevel, mist; wolk; bie
emfgen VI. = de onderwereld; er bat einen 91. =
hij heeft een roes aan,• ba& fft VI. = dat zijn
maar praatjes; bet Vlatt unb VI. = stilletjes,
in stilte; mfr madjt man feinen (btauen) 91.
bor = ik laat me geen rad voor de oogen
draaien.
91e'beibilb, f. = nevelbeeld, schaduwbeeld.
91e'belftect(en), m. = nevelvlek.
91e'belgebilbe, 1. = nevelbeeld, nevelgestalte.
ne'bettjaft = nevelachtig.
91e'betborn, f. = misthoorn.
ne'bettitt, ne'betig = nevelig, nevelachtig,
mistig.
91e'belia0Pe, iv. = onzichtbaar makende kap
of mantel; routs, capuchon; nevelkap (om een
bergspits).
91e'beltriitie, W. = borate kraai.
ne'betn, fcWv.(i).)=nevelen, misters; (fc4tvefa.)
dampen, rooken.
91e'betrauck m. = nevelrook, -damp.
91e'betreick f. = nevelerijk, onderwereld.
We'bellIfei)leier, m.; :ftern, nt.; :ftrelf(ett),
m. = nevellisluier; -ster; -streep.
ne'ben = naast, nevens, bij; a) mit Zatiii:
n. einem ftebn, fiten, tuofjnen; er treibt
bfe n. fatten anbern (3eiCiften = hij doet
daaraan bij of naast zijn andere zaken; b) mit
9111.: lid) n. einen f4eit; er ftertt 93onbet n.
Oitberbi4 = hij stelt V. gelijk met B.
Ite'benabitcljt, iv. = bijbedoeling, -oogmerk.
91e'benaltee, iv. = bij-, zijlaan.
nebenan' = hier-, daarnaast, dichtbij.
91e'bettarbett, iv. = bijwerk.
91e1 b en 11 art, t y.; : artitel, nt. = bij 11 Boort ;
-artikel.
91e'benatOgabe, iv. = kleinere uitgave („vertering" en ,.editie").
91e'benau4gang, in. = bij-, zij-, hulpuitgang.
91e'benbebeutung, iv. = bijbeteekenis.
Ite'benbegriff, m. = bijkomstig begrip, bijbegrip,
nebenber = er naast; in 't voorbijgaan, terloops, tegelijkertijd.
%e'bettbetvotpter, m. = %ebeniDOner.
91e'benbeftWiftigung, iv. = bijbezigheid, bijwerk.
9telienbuck f. = bijboek.
91e'beitfiu4ter, m.= medeminnaar, mededinger.
91e'bettbutiterfit aft, iv.= mededinging, minnestrijd.
9te'benbiirge, in. = tweede borg.
(weekdier).
Ite'benbing, 1. = bijzaak.
naulifit = nautisch, de scheepvaart betref- nebeneinan'ber = naastelkander; fie Iaben
fende, scheepvaart...
n. felt = de een is al net zooveel waard als
nabat' = navaal, de scheepvaart betreffende, de ander.
scheepvaart...
nebenetnan'berftetten, icbtv. (b.) = naast elkaar plaatsen, met elkaar vergelijken.
91abar'ra, 1. = Navarre.
Ite'benlleintomuten, f., :eintiinfte, 1131.,
91abarrefe tn. -n, -n = Navarrees.
:einnatinte, W. = bijinkomsten, toevallige
nabarre'fifti) = Navarreesch.
inkomsten, toevallige oaten.
Vtablgation', ty . - = navigatie.
Vtatitgation4 i atte, iv. = ante van Navigatie. 91e'betterbe, nt. = medeerfgenaam.
Ilatur'gebitbe, f. = natuurprodukt.
natur'gemiif? = natuurlijk, overeenkomstig
,,..de natuur.
Itaturigettut m. = natuurgenot.
92atur'gefiticOte, iv. = natuurlijke historie,
natuurbeschrijving.
natur'gefitictjttirti = van of over de natuur:lijke historie, natuurhistorisch.
Itatur'gefeth 1. = natuurwet.
natur'getreu = getrouw naar de natuur.
91tatur'getvatt, iv.----, natuurkracht.
9laturlheilanftatt, iv.; :hettfuttbe, iv. =
natuur II geneesinrichting ; -geneeskunde.
91aturi4eitung, iv. = natuurlijke genezing.
naturliiftorifet) = van,of over de natuurlijke
historie, natuurhistorisch.
%atur'll fettner, m.; :tinb, 1. = natuur 11 kenner
(-kundie); -kind.
%aturlOrper, m. = fyzisch lichaam.
9laturitraft, iv.; :tunbe, iv.; :tunblger,
m. = natuurlikracht; -kunde; -kundige.
9tatur'iltaut, in.; :Wien, 1.; :te4re, iv. =
natuur 11 klank ; -leven ; -leer.
natiirlict) = natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig, duidelijk; bad gebt nit mit natiir.
ficben Zingen au = dat is niet pluis.
ItatiirlitVett, m. - = natuurlijkheid.
9tatur'tnettfrO, m. = natuurmensch.
91atur'orbttung, iv. = orde in de natuur.
9latuv'llOtittofootyte, iv.; :brobutt,i.; :raft,
1. = natuur 11 tilozofle ; -produkt; -recht.
91atur'reirk 1. = rijk der natuur, natuurrijk.
9latur'retigion, iv. = natuurgodsdienst.
9taturldiiitti)eit, iv. =natuurlijke of natuurschoonheid.
gtaturlettentieit, 13. = zeldzaamheid, curioziteit (in de natuur).
9laturlpiet, f. = speling der natuur.
91taturiftanb, m.; :ton, m.; :trieb, nt.; :boli,
f. = natuuril staat; -klank (-toon); -drift;
-yolk.
ttaturs tna4r= natuurlijk, zuiver naar de natuur.
natur'tvibrig = tegennatuurlijk, onnatuurlijk.
Vtatur'lviffenfMaft, ty. = natuurwetenschap.
9taturlutflettfitafter, m. = beoefenaar van
de natuurwetenschappen.
naturluiffettfr4afttict) = natuurwetenschapn3elijk.
natur'tviirtjftg = in de vrije natuur gewassen,
ongekunsteld.
Vtatur' II tbunber, I. ; =3-uftanb, m. = natuu r llwonder; -staat.
Mau'e, iv. -, -n; %cam, ut. ----, - =
schip, schuit, boot.
91au'ie, m. -it, -n = zot.
91auntackie', VI -, f -n = naumachie, zeeslag.
91auVen, 43t. = kuren, grillers; ber Taolf
last motif We ,f)aare, ober nbtjt bie %. = de
:vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn
rstreken.
9lau'tif, tv. - = nautika, scheepvaart, zeewezen.
91aulitu, in. -, - = nautilus, scheepsboot

9tebenfact.
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91e'bettfarb, 1. = bijvak; zijvak.
9e'bettfarbe, tn. = bijkleur.
91e'bettilfigur, tn. ; :tint m. = bijilfiguur;
-rivier.
= bijkomstige vraag.
91e'benfrage,
zijgang.
We'beniang, m.
zijstraat, naburige kleine
%ebengaffe, tn.
straat.
91ebettgebaube, 1. = bij-, zijgebouw.
V. = fooien, emo91e'bengebiibren,
lumenten.
=gefitaft,
Me'bettligebante, m.; :gericbt,
f. = bij gedachte ; -gerecht ; -zaak.
9tebenlInefitutart tn.; nt.; *tub=
lung, la. = binsmaak, -verdienste; -handeling (epizode).
9teben1au4, f. = huis hier- of daarnaast,
naburig huis.
er naast, mede;
nebettber', fnebenbitt]
terloops; ook: daarbij, bovendien.
9te'bettrantiner, tn. = zijkamer.
9teüentirite, tn. = bijkerk.
911e'beitroften, V. = onkosten, bijuitgaven.
zijlijn.
91ebenitule,
Vle'benntattn, m. = nevenman; minnaar.
evenmensch, naaste.
tn.
=
We'bettutettfC
91e'benlintonb, nt.; :Perfon, tn.; m.;
:Pfarre, = bij maan ; -persoon ; -kerk ; -pad.
92e'benrecOnung, u. = afzonderlijke rekening.
Vle'benroffe, tn. = bijrol.
9tebettfaal, m. = nevenzaal, zaal er naast.
VIebeitfact)e, tn. = bijzaak.
ue'benfacittitO = bijkomstig, bijkomend, ondergeschikt, van minder belang.
e'bettfatf, m. = bijzin.
= tweede sleutel.
9te'benfrigiiffe
l,
Vle'benfintt, m. = bijbeteekenis, bijbedoeling.
bijzon.
Ote'benfonne, kn.
91ebenfpeten, 431. = bijkomstige onkosten,
bijuitgaven.
ne benftetenb = er naast, hierbij, nevenstaand,
nevensgaand.
We'benftrafg, tn. = zijstraat, naburige straat.
91e'benftube, tn. = zijkamer.
91e'betttifft m. = bijtafel, tafel er naast.
= bij-, hulptrap.
911ebentre4in,
= bij-, zijdeur, naburige deur.
forle'bentiir,
= bijomstandigheid, bijWe'benuntitanb,
komstige omstandigheid.
91ebenunfoftett, V. bijkomende onkosten.
We'benllurfadie, tv.; :berbiettft, nt. = bij11oorzaak; -verdienste.
91e'benberfantntfung, tn. = bijzondere vergadering, bijvergadering.
Ole'bettbortnunb, tn. = toeziende voogd.
91ebettbrirtett, m. = toevallig voordeeltje.
bij-, zij-, hulpmuur.
91e'bentuanb, tv.
91e'bettiveg, m. = bij-, zijweg; auf 11ebenmegen
gebn = bijwegen bewandelen.
= zijwind.
We'bettnlinb,
nevenhoek.
We'bentvinfel, nt.
91e'bentuoipter, m. = omwoner.
Mebentvort, f. = toevallig woord; bijwoord
(adverbium).
We'benatutttter, = zijkamer, kamer hiernaast,
kamer ernaast.
We' ben11310ect, m.; :51neig, nt.= bij Noel; -tak.
[ttebig, zie nebenftebenbb
neblfitt, ttebstig, zie nebeticbt, nebetig.
nebft, qrd.P. mit tat. = benevens, met, met
en benevens.
nebftbem' = tevens, daarbij.
Otebutabne'actr, m. = Nebukadnezar.

%eine.

Weceffatire (spr.: nesessere), f. -&, -& =
necessaire.
Maar, m. = Neckar.
neefett, Wu, (b.) = plagen, voor den gek
houden, foppen; [kwellen, hinderenl.
91eefer, m. -&, - = plager, fopper.
%acre, tn. -, -en = plagerij, fopperij.
neeliftt = plagerig, plaagziek, fopperig; grappig, moedwillig.
9lechtante, nt. = bijnaam, spotnaam.
Weer, -, -en = neer, draaikolk, ondiepte.
I. %Ole, m. -n, -n = neef, oom-, tantezegger.
II. 9terfe, tn. -, -It = bladluis.
= familiebegunstiging, nepo91effengunft,
tisme.
9tegation', tn. -, -en = negatie, ontkenning.
negatib', 9legatitv, f. -(e)&, -e = negatief.
/teller, tn. -b, - = neger.
Me'ger114anbel,m.; :in, W.; 4djiff, 1.; grictbe,
= negerilhandel; -in; -schip; -slaaf.
negle'ren, fcbtn. (b.) = negeeren, ontkennen,
verloochenen.
9leglig6 (spr.: zjee), f. -&, -& = negligè.
91ego3lattf, nt. -en, - en = negotiant,
handelaar.
Itegoalie'ren, fcb in. (b.) = negotieeren, handelen,
onderhandelen.
We'flud, nt. , - = negus, „gekroonde", vorst,
keizer (van Abessinie).
neirtnen, ft. (b.) (bu nimmft, er nimmt; nabm;
nabme; nimm! genommen) = nemen, vatten;
(em ein (lita& Sein) gebruiken ; einem
ettn. n. = iem. iets ontnemen, van ietsberooven ;
mit M it. = meenemen; einen au fhb it. =
iem. bij zich nemen, opnemen; etlu. au fic
= jets gebruiken (eten of drinken); etm.
auf (ob. Utter) ficb = iets op zich nemen;
etlu. an ficb n. = zich iets toeêigenen, ba&
lane ft mir nicbt rt. =dat praat men mij niet
uit, daar ga ik niet van af; im gattaen gertommen = over 't geheel genomen; lute man'&
nimmt = al naar men 't neemt, dat kan er
naar zijn; (voor uitdrukkingen als 9.1bitanb n.,
Knftanb n., Scbaben n., eobnung n., in Kn,
1Prucb n., Witt n. e. a. zie men die substantieven, adjectieven enz.); ficb n. = fi cfj b
nebtnen.
91elynter, m. -é, - = nemer, kooper.
-, -en = nehrung, smalle
%Wrung,
landtong.
nt. -(e)& = nijd, afgunst, naijver; ba&
mu f3 ibm her taffen = dat kart niemand
hem betwisten, dat moet van hem erkend
worden.
[tterben, zie beneiben].
11ei'ber, nt. -&, - = benijder, afgunstige;
beffer (aebn) ale (ein) Vitleiber = beter
benijd dan beklaagd.
91eib'1jart, nt. = afgun91eib'Oaminel,
stige, nijdige, benijder, nijdas.
nijdig,
afgunstig,
wangunstig, jattei'bifit =
loersch; [n. mit etiv. fein = jaloersch op iets
zijn].
neibly 4 = zonder nijd, zonder afgunst.
91eibItaget, m. = nijdnagel.
%age, -n, -it = [nijging], ondergang
(eine& Oeftirn&); afloop, einde; rest (in een
vat, een glas), overschot; baC Z5'abr getjt jut
= loopt ten einde; ba& Oetb gebt auf bie
= raakt op; e& gebt mit Om jut =-'t loopt met hem op een eind; bie 91. be C
&ben& = 't einde, de avond van 't levee; ein
1334:0 b0 our 91. aukrinfen = tot den bodem
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leegdrinken; bie eottforen befommen bie 91efge
= 't grondsop is voor de goddeloozen.
= neigen, overhellen, buigen;
er neigt aum Oeia hij heeft neiging tot
gierigheid; tir4 n. = neigen; nijgen, een buiging maken; Me onne neigt ficb (aunt "Inter,
flange) de zon neigt ten ondergang; ba4
deft neigt ficb bem ft
be au = het feest loopt
ten einde; bie ebene neigt ficb nacb bent atuffe
= de vlakte belt of naar de rivier.
Iletigung, to. -, - en = helling, schuine stand
5,(einer 1bene, einer 2inte); afwijking, inclinatie;
nijging, buiging; neiging, trek, lust, (fitr, au
ettn.; au einem, fur einen).
= huwelijk uit liefde.
91ernuttOefse,

nei'geu, ¶d o.

%di git-unit

m.; :want,

ut. = inclinatiellkompas; -naald; -hoek.
ift au fomijcb = neen
stein = neon; n.!
maar ! 't is al te grappig.
91eirofon i, ut. -(e)4, -e = nekroloog, levensschets van een kortelings overledene.
91cfroionici, in. -, -n = nekrologie, doodelijst.
91efrontnnti, m. -en, -en = nekromant,
doode-, geestebezweerder.
= nekro91eirontantie' (spr.: .tie),
mantie, doode-, geestebezwering.

91efroPole, 91eiroipoli4,

nekropool, doodestad.
= nektar.
-n = gladde perzik.
-n = anjelier, anjer; kruidnagel.
rn.
91elifenbliitc, tn. = anjelier-, nagelbloesem.
91e1lettgra, = Engelsch gras.
91elifenOt, f. = nagelolie.
91crientour3, tn. = nagelkruid.
%eaten, f. = Nemea.
itenteiftt = Nemeisch (leeuw, spel).
= Nemezis, straffende gerechatelnetid,
tigheid.
noembaar, te noemen.
nettnliar
nen'nen, unr. (b.) (id) nannte; nenn(e)te; ge,
nannt) = noemen; einen mit (bet) Xiamen n. =
iem. met name noemen; bie burg nennt fitt
9leibect = de burcht heet N.
- = noemer.
%cn'tter, m.
nominatief.
9tenn'fallt, m.
-, -en = 't noemen.
91en'ttung,
-(e)4,-e nomin,le waarde.
91enn'tvert,

91enni luort, 1. = substantief.
%colon', m. -en, -en = neoloog, nieuwe-

woordemaker, invoerder van jets nieuws.
vorming van nieuwe
woorden, nieuwigheid, neologie.
..men
= neologisme,
%eologi4ituuL
nieuwgesrneed woord.
m. -en, -en
neophiet, nieuweling, pas bekeerde.
91eo4lad'tna, f. -4, ..men = neoplasma,
nieuwe vorming.
91c4otiditnitd, m. - = nepotisme, familiebegunstiging.
%Otani, m. = Neptunus.
nePtultife4 = neptunisch, door inwerking van
't water ontstaan.
I1eptutti4stititd, tn. - = neptunisme (leer,
Ldat de aardkorst door 't water of onder invloed van 't water is ontstaan).
%eptuttiff, m. -en, -en = neptunist, aanhanger van 't neptunisme.
-n = Nerelde, zeenimf.
%erciitle, iv.
91terneler, in. -, -en = vitterij, gemopper,
nurkschheid.

nersgelig = kregel, nurksch.

nurks gedragen.
= vitter, mopperaar,
nijdas, neetoor, nurksch mensch.
neronisch,
van Nero, als van
neroittifct =
Nero, wreed, barbaarsch.
/tett, nt. -(e)t u. -en, -en = [pees], zenuw,
nerf; ba4 fat auf bie 91.. en = dat slaat op
de zenuwen.

9tergler, m. -4,

f.; :geflecht,
91eritsenl!autregung, in.;
zenuw II prikkeling ; -koorts;
f.; ,ittotett,
-vlecht; -knoop.

baar.

= zenuwachtig, licht ontvlam-

ner'bentreinf = zenuwziek.
:lure, in.; :teibett,
91eribenlltrantheit,
1. = zenuwilziekte, -leer; -aandoening(-ziekte).
m.; :frtnter3,
%eribenlirei3, m.;
zenuw II prikkeling ; -beroerte ; -pion.

neribentebluarti = zenuwzwak.
91eribenliferituiictle, it).; Jtoft, m.; zfrOluitth,
= zenuwllzwakte; -schok; -tering.
twist,
zenuw(ver)sterkend.
neritienttiirfettb
91eribettiliftent, 1. = zenuwstelsel.
neribig = gespierd, krachtig, degelijk ; generfd.
tterlsi3di = nerveus, zenuwachtig.
= 91erbofitiit',
- = nervoziteit, zenuwach-

Vtertar, m.
910tariitte,

%colonic', tn. -,

nerineln, fcbin. (b.) = vitten, mopperen, zich

tigheid.
--e = kleine vischotter, marter ;
marterbont.
91eralm13, tn. = mantel van marterbont.
-, n = netel, brandnetel; er
%Old,
bat ficb in bie 91effern gefett = hij heeft zich
in ongelegenheid gebracht.
9letifetaudfcisirtg, m. = neteluitslag, -roos.
91erfelbrattb, ut. = brandnetelsteken.

%era, m.

91ertellItieber, 1.; :narn, f.; :tucOt, DI; :tier,
1.; :tuc4, 1. = netelilkoorts; -garen ; -zucht;
-dier; -doek.

%ertndgeloanb, f. = Nessuskleed, gevaarlijk
geschenk.

%eft, f. -(e)4, -er = nest, troep, (ook : „bed");

ein etenbet = een ellendig gat, krot, nest;
nicbt diner traf fns 91. = niemand trot 't hart
van de schijf; weefnest (slechte plek in een
weefsel); Welter au4nebuten = nesten uithalen.
f. = nestei.
-, -n = nestel, veter, riem, band,
91e'ftel,
rij gsnoer.
Mu. (b.) nestelen, vastmaken;
It. = zich inrijgen; an ettv. n. = aan jets
futselen, rondtasten; ficb an einen n. tegen
iem. aankruipen, zich tegen iem. aannestelen.

91ettlfcber, tr.; ::ftiii*rt (ob. =iiiitteitt ob.
=filter), f. = nest II veer; -kuiken (-ei, nako-

mertje).
m. - (e)4, -e = nestvogel, nesteling,
nestkuiken.
m.
-(t), ..to'ren = Nestor, oude,
91eittor,
grijsaard, oudste.
nett = net, aardig, netjes, in orde, netto,
nauwkeurig, bepaald; ein nette4 i:trfcbcben,
arild) tagn! = (iron.) een lieve jongen!
tn. - = netheid, sier[%ett'fieiti,
lijkheid, bevalligheid.
netito = netto.
%ctitollbetrag, m.; :eittiontnten, f. = netto
bedrag; n. inkomen.

Itetito gctuir4t, f.; :getuinn, m.; :PreW, m.,
:tam in.= nettogewicht; n. winst; n. prijs;

n. tarra.
%elf, 1. -e4, -e = net, netje, strik; fein
itber etnen tnerfen = iem. het net over 't

netlen.
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hoofd halen; er ift in ggegangen = hij is
in de val geloopen.
net' on, fdpv. (b.) netten, bevochtigen, nat
maken; met Zriinen n. = met tranen besproeien.
Weir Druck m.; 41figter, m. = netlibreuk;
-vleugelige.
netrfarmig = netvormig.
= netvlies.
/10'0 nut,
nen = nieuw, modern, ander, opnieuw; bon
neuem = van nieuws; auf neue = opnieuw;
bie Retie alert, ba g gteue Teftament; bie neuern
Sprac4en = de moderne talen; ein gleuer (ber
gleue) = een nieuweling; gteuer = nieuwe
wijn; Wa g (1[60 gleueg ? = wat is er voor
nieuws? n. aufgeregt = herdrukt.
Vleu'aitfit affung, tn. = aanschaffing van iets
nieuws.
nett'ba den = nieuwbakken, versch gebakken.
Metti bau, m. = huis enz. in aarsbouw; nieuw
gebouw.
Wteu'baiter, m. — g , — =aanplanter, kolonist.
91eullegier, zie eugier.
91eit'beteigter, m. = nieuw-, pasbekeerde.
= nieuwe vorming, hervorMeit'bilbung,
ming, nieuw woord, reproductie.
91ett'bru4j, m. = ontginning (van bosch- tot
bouwgrond).
neu'beutfc4 = Nieuw-Duitsch (ook : staatkundig).
9teu'bruct, m. = nieuwe druk, herdruk.
= vernieuwen (de bijen).
neat en, fctib3.
Neuchatel.
Meu'enburn, f.
nen' erbino = onlangs, kortelings, niet lang
geleden, in den laatsten tijd; opnieuw.
Iteu'erer, m. — g , — = invoerder van nieuwigheden; neoloog; nieuwelichter.
[neu'erlic4 = neuerbing g en neuff4]
wat nieuws invoeren,
neu'ent, fMn. (0.)
veranderen.
91eu'erung, iv. —, —en = nieuwigheid, verandering, nieuw ding, innovate; neologie,
neologisme.
Meu'eruttgOnitt, tu. = nieuwigheidszueht,
zucht iets nieuws in to voeren.
neu'frattaiillfrb = Nieuw-Fransch.
911culuntviaub, f. = New-Foundland.
--g, –; :fa4rer, en. =
Metrfunblanb it er,
New-Foundland ll er ; -vaarder.
nieuw-, verschgebakken,
neu' geti a den
nieuwbakken.
neu'lletioren = pasgeboren; byte n. = als
nieuwgeboren, als herboren, als wedergeboren.
= hervorming, reorganiteu'oeftaitung,
;- zatie, herschepping.
= nieuwsgierigheid; au g 91.
9ten'gier(be),
auf = uit n. naar.
neu'gierig = nieuwsgierig.
^teu'grtedje, m. = Nieuwgriek.
neu'grieciiifcb = Nieuw-Grieksch.
Meitigroichen, m. = nieuwe groschen, 0.1 Mk.
—, — en = nieuwheid, 't nieuwe,
nieuwigheid, nouveau*
Nieuw-Hoogduitsch.
neulioctibetttfc4
Meu'igtett, tv. —, —en = nieuwtje, nieuws;
[nieuwigheid].
Men'inteitHriimer, m. = nieuwtjeskramer,
-verteller.
Oleulatir, = nieuwjaar.
Meulaiir411befdierung,
nt.; :felt,
1. ; :gebiett, 1. = nieuwjaars geschenk ; -brief;
-feast; -gedicht.
;
eteu'inig0 V gefriont, 1. ; :gratulation,

neuteftantentlid).

:meffe,
= nieuwjaarsilgeschenk; -wensch;
-(ker)mis.
Mettlabr# II net*, tb.; :tag, m.; :tvunfri), m. =
nieuwjaars II nacht ; -dag ; -wen sch.
%cull ratebo'nien, 1.; :fatiforltien, =NieuwCaledonie; N.-California.
nen' II ratiplifcH ; rlateittifri) = nieuwIlkathoLek ; -latijnsch.
nettlid) = laatst, van onlangs, jongst; onlangs,
laatst, kortelings.
Meng-it:1% = nieuwe maan.
m. —(e)g , —e = nieuweling, [geluksmensch, opkomeling; nieuwelichter].
91eulot, = nieuw lood, dekagram.
neu'mobifit = nieuwmodisch.
91en'mortb, m. = nieuwe maan.
tteun = negen; eine gt. = een negen; ale n.
inerfen = alle negen (kegels) omgooien.
Vletin'auge, 1. = (een visch) negenoog, lamprei.
Ileureect, f. = negenhoek.
neun'ectig = negenhoekig.
Pleu'ner, m. —b, — = negental, lid van
't college van negenen; wijn van 't jaar '09.
neu'nertei = negenderlei.
neun'fact), =fiiitig = negenvoudig.
newt' gefoljeit = waanwijs, betweterig.
neittOdutig = negenhuidig, dikhuidig, onverbeterfij k.
neunlii4rig = negenjarig.
neun'ttug, zie neungefd)eit.
negenmaal.
it cult' mat
negenmaal herhaald, negenneunimaliq
voudig, negenwerf.
=
newt' II manatifit ;
; :ftiittbig ;
negen II maandsch ; -le ttergrepig; -urig; -daagsch.
negende.
newt' te
neuiftetjalb = negendehalf.
= negende (deel).
-- g ,
91eun'tet,
neun'tet0 = ten negende.
g, — = negendooder, grauwe
Meun'tater,
klauwier.
neutOetytt = negentien.
negentiende.
neuitigeiptte
Neun'3ehntel, – g , – = negentiende (deel).
neutt'aciptten4 = ten negentiende.
neuif3ig = negentig.
m. -- g , — = negentiger; wijn
van '90.
ne-tuf3iniii1rig = negentigjarig.
neutt`31gfte = negentigste.
— = negentigste (deel).
Mun'31aftet, 1.
= van negen duim, negenduims.
f.= Nieuw-Orleans.
91eit'orlean (spr.:
—n = neuralgie, zenuwIlettralgie, to.
pijn.
ncurenifit = neuralgisch, zenuwziekte betreffend.
—n = neurasthenie,
Ileuraftheitie',
zenuwzwakte.
%eu'rer, zie gteuerer.
Weuropte'reit, qu. = neuropteren, netvleugeligen.
—n = neuroze, zenuwziekte.
91eurole,
Vleu'rutte, zie gteuerung.
Matift4effet, tn. = nieuw schepel, half
hektoliter.
91euleelattb, 1. = Nieuw-Zeeland.'
nieuwzilver.
f.
91eiffOraciiter, m. — g , — = leeraar in, beoefenaar van de moderne talen.
9leu'ftabt, tn. = nieuwe stad(swijk); 91., =
Nieuwstad.
neuteftamentlic# = nieuwtestamentisch.
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neutral' = neutraal, onzijdig, onpartijdig,
zonder werking.
neutralifie'rett, fcbtr. (4). = neutralizeeren.
9tentratitat', tn. —, —en = neutraliteit.
92euitrum, f. — , ..tra u. ..tren = neutrum,
onzijdig woord, onzijdig geslacht.
neu'berntablt = pas- of jonggehuwd.
Multlig, tn. = algemeene verkiezing.
gleu'3eit, W. = nieuwere tijd.
Vleu'off, tn. = nieuwe duim, centimeter.
9lett'Uori, f., 91etu'Dori = New-York.
9leu'Uorter, m. --g , — = New-Yorker.
neu'lloriircb = Newyorksch.
Vliaga'rafall (of met Eng.uitspr.: 9ia'actra:
far( (spr.: nai-égk era . . .), tn. = Niagarawaterval.
9irbetungen, V. = Nibelungen, Nevelingen.
9lica'a tc., zie Vtiaiia 2C.
nil* = niet; au nic4te tverben, macben = te
niet gaan, doen; zie ook Oleiben II, boob,
mit, 3unicbte.
9tirbt, f. —(e)g = zinkwit.
VlicOt'arbtung, tn. = geringschatting, gebrek
aan achting.
Iticiit'llannabine, tn.; =beacbtung, tn.; :beta=
flung, W. = nietil aanneming; -inachtneming;
-opvolging (of -nakoming).
nirlit'berecHtigt = niet-gerechtigd, onbevoegd.
Ilidit'beriicificiitigung, W. = verwaarloozing,
't in-den-wind-slaan.
911Mtlebrift, m. ; :bulbung, no. = nietl
niet!!christen; -dulden.
glirble, W. —, —n = nicht, oom-, tantezegster.
itiOten: mit it. = volstrekt niet.
VIiitt g erfolg, m. = gebrek aan succes, echec,
't schipbreuk lijden, niet-slagen, mislukken.
91irljt'llerfiiiluna, tv.; :erfebeinen, f.; :Re=
brauck m.; :aelebrter, nt.; :4altung, tn. =
nietil vervulling; -verschijnen; -gebruiken;
-geleerde; -houden (-nakomen).
9lidjt'idj, 1.: bag j. unb bag 9I. = 't ik en
't niet-ik.
nittlig = nietig, van onwaarde, onbeduidend;
nic4tige ,t,offnung = ijdele hoop; nicbtige g gbe
ftttn4 = nietig, nietswaardig gebabbel; n.
mac4en = vernietigen, nietig verklaren, van
onwaarde maken; null unb n. = van nul en
geen(er) waarde.
glidytigiett, tn. —, —en = nietigheid, onbeduidendheid, onwaarde.
911it'tillfeiabetr4luerbe, tn. = voorziening in
cassatie.
Vlicirtigfeit4erfliirung, Iv. = nietigverklaring.
%fit Viontbattant, m. = non-combattant,
niet-medestrijder.
91iiterauclyr, m. = niet-rooker; fur %. =
niet rooken.
niitt4 = niets; eg gift tt. bamit = er is niets
van aan, 't heeft niets te beduiden; mir n.,
bit n. = zoo maar, zonder komplimenten, alsof
't niets was; fiir (um) n. unb mieber n. =
voor niemendal, zonder de minste reden, vereefs; zie baron.
`at idj0, 1. — = 't niets, niet, nietigheid.
itir4O'bebeutenb = niets beteekenend, onbeteekenend, onbeduidend.
nirWbeftotueltiger = niettemin.
91irOti feitt, f. -- = niet-zijn.
Vliclit4Itutf, m. —ed, —e = deugniet, slecht
mensch.
ttirWnutfig, Militia = onnut, ondeugend,
slecht.

nieberbauen.

nicriWagenb = nietszeggend, onbeduidend.
IlieWtuer, m. —g, — = nietsdoener, luiaard.
91111*lueref, tn. — = nietsdoen, geluilak.
iticl)Oluiirbig = nietswaardig, onwaardig,
schandelijk, laaghartig, laag, gemeen.
9iiMtnuiirbinieit, to. = nietswaardigheid,
eerloosheid, laagheid, schandelijkheid.
911cOt'llteilnabnte, t13. ; :tuifien, f.; :3ablung,
tn.; :aulaffung, m. = nietlideelneming (gebrek
aan belangstelling); -weten; -betaling; -toelating.
Iliti, m. —ed, —e = knik.
I. Mad, m. -- g , — = dreumes, ding; knol
(paard); klein eigenwijs nest; watergeest.
II. %WM, f. u. m. — g , — = nikkel; nikkelmunt,
tienpenningstuk.
1ics ielntiin3e, tn. = nikkelmunt.
niclen, 1c4tv. (b.) = knikken, toeknikken,
pinken (met de oogen); indutten, dutten;
('t wild) nekken.
%Wier, nt. -- g , — = dutter, dut, dutje.
glici f fiinger, m. = hartsvanger.
91icr1aut, tn. = knipvlies.
iirtlo4t, nt. = knik (met 't hoofd).
Viff'llitubl, m. ; Itunbe, tn. = dutilstoel;
-uurtje.
[nib (icbtneta.) : nib bent erne = beneden
't woud].
nie = nooit, nimmer, anders nooit; n. unb
nimmer = nooit ofte nimmer.
[nie'ben = beneden].
nie'ber = laag, lager, nederig; laag, gemeen;
neder, neer; bie niebere Jagb = de jacht op
klein wild; mein Bann ift n. = te bed; Wenn
bag Feuer it. ift = uit is; n. mit fbm! = weg
met hem!
[nie'berab = afwaarts].
nie'berbeugen, fcbm. (4.), :bleaen, ft. (lj.) =
neerbuigen, naar beneden buigen.
nie'berblitten, fcWo. (4.) = ne(d)erblikken,
-kijken.
nie'berbre*n, ft. (Ii.) = afbreken; n., (f.) =
neerstorten.
nie'berbrennen, unr. (b.) = neer-, afbranden,
in de asch leggen; it., (1.) = of branden.
nieberbilden tick fcbtn. (b.) = neerbuigen.
nie'berbiigeltt, fcbtn. (ti.) = neerpersen, -strijken (met een strijkijzer).
nie'berbeutfr4 = Nederduitsch.
Vliesberbeutidilanb, f. = Nederduitschland.
nieberbriicten, fern. (4.) = (neer)drukken.
ttle'berfakren, ft. (f.) = naar beneden rijden,
varen, komen, schieten.
9/1e'berfabrt, tn. = afrit; vaart stroomaf.
Me'berfaff, m. = val.
t1ie'bergang, m. = daling, 't naar-benedengaan, ondergang (van de zon), westen; verval
(van den handel bijv.).
nieberneb(e)tt, unr. (f.) = ne(d)er-, naar beneden gaan ; (van de zon) ondergaan ; (van regen,
Nagel) neervallen; achteruitgaan, minder
worden (van den handel bijv.); instorten.
nie'bergefelgagen = terneergeslagen, be- of
gedrukt, neerslachtig.
glie'bergefc4lagentieit, tr. — = neerslachtigheid, gedruktheid.
nie'berbaltett, ft. (4.) = ne(d)erhouden; korthouden.
nie'berbangett, ft. (b.) = ne(d)erhangen.
nie'berbangett, fcbtn. (ti.) = laten hangen.
nie'berOauen, ft. (4.) = ne(d)erhouwen, -slaan,
afmaken.
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nie'berhoden, fcbin. (b.) = ne(d)erhokken,

-hurken.
nie'be0013, f. = hakhout, onderhout.
ttieberfantpfen, fcbin. (tj.) = overwinnen, op
den grond krijgen, ten onder brengen; ben
Unmut n. = onderdrukken.
nie'berna0Pen, fcbin. (b.) = ne(d)erslaan.
nieberfontntett, ft. (f.) = ne(d)erkomen, naar
beneden komen; mit einem ninbe n. = bevallen van een kind; (van hagel) neervallen,
(van onweer) losbarsten.
Iliebertunft, in. = bevalling.
Mie'llertage, to. = depot, entreptit, pakhuis,
magazijn; nederlaag; 't deponeeren, deponeering (van effekten bijv.); [bedlegerigheid,
logies, verblijfplaats (van slecht yolk)]; eine
91. erteiben = een nederlaag lijden; einem
eine 9l. beibringen = een n. toebrengen.
Mie'berianbe, V.= Nederlanden, Nederland.
9lie'bertiinber, m. — — = Nederlander.
nie'berianbifd) = Nederlandsch.
niebertaffen, ft. (b.) = ne(d)erlaten, naar
beneden laten, laten zakken; WI) it. = (auf
einen alft) neerstrijken; (auf einen Stubt)gaan
zitten, plaats nemen; (in einer Stabt) zich
vestigen, zich metterwoon vestigen.
911e'beriaffung, tn. —, —en = 't ne(d)erlaten;
vestiging, nederzetting, kolonie, filiale.
9tie'bertaffungkettt, f. = recht van domicilte.
91te'berfaufttf, in. = Neder-Lausitz.
niebertegett, fcfpn. (tj.) = (eine daft, ein Vimt,
bie Regierung, bct,attpt, bie Saffen) ne(d)erleggen; (bie Virbeit) neerleggen, staken;
(ffIctuern, Salle) af breken, slechten; (ein ginb)
ne(d)er-, to bed leggen; ((elber u. a.) deponeeren, in bewaring geven; flit ii„ = gaan
liggen, naar bed gaan.
Mie'llertegung, in. — = neerlegging, deponeering, depozito, slechting.
nie'bermadjen, fMn. (b.) = dooden, afmaken,
moorden, slachten.
niebertnetieln, fcWv. ((j.) = afmaken, slachten,
neersabelen.
i- nie'bertt fici), fcbtn. (tj.) = afdalen].
9tie'beriifterreicO, f. = Neder-Oostenrijk.

nieberilPraffetn, fcin. (f.),:preffett, fMn. (b.);

91ierentue4.

proces); vernietiging, vermindering (van de
kosten).

nie f berlifrtmettern, fcbm. (b.); :fcbrettien, ft.
0.); =fittlieben, fcbtu . (f . ); fefielt, ft. (b.);

fettlicit, unr. (b.) = ne(d)erlIslaan (of -pletteren); -schrijven; -zweven; -zien; -zenden.

nie'berfenien, fcbin. (tj .) = laten zakken,
laten inzakken; fir4 n. = ne(d)erdalen.
nie'berfetlen, fcbm. (00= ne(d )erzetten; (eine

Rommiiiion) aanstellen, benoemen; (ein (le,
ricbt) instellen; fir# U. = gaan zitten, zich
vestigen; bad Oeftein fett ficb nieber = zakt.
itte'berfinfett, ft. (f.)= ne(d)erzinken, in elkaar
zakken; zinken, naar den grond gaan.
nieberfitRn, ft. (tj. U. f.) = gaan zitten, ne(d)erzitten; (bergat.) in de diepte drinken (van 't
water), instorten (van bergmassa's).
nie f berfter4en, ft. (b.) = ne(d)ersteken.
nieberiteigett, ft. (f.) = ne(d)er-, afdalen.
nie'berftufon, ft. (b.) = ne(d)erstooten, omstooten; vellen; ii„, (f.) = neerschieten, -vallen.
nie'beritragen, fcbtu. (b.) ...-- ne(d)erstralen.
nie'berftrecten, fittn. (b.) = ne(d)erleggen, dooden; WO n. = zich uitstrekken, gaan liggen.
nieberftreirbett, ft. (1).)= ne(d )er-, platstrijken.

nieberftriinten, TcWp. (f.) = ne(d)erstroomen,
in stroomen neervallen.

nieberftiitpett, fd)to. (tj.) = neerslaan (den
rand van den hoed).

nie'beritiir3en, Tobin. (tj.) = ne(d)erstorten,
-werpen; it., (f.) = ne(d)erstorten, -vallen.

91teibertracbt, tn. = laagheid, gemeenheid.
niebertri4tig = laag, gemeen, infaam, [laag,

zwak, nederig, neerbuigend]; ein gattb itieber=
trdcbtige Setter = erg gemeen weer.
91leibertraMtig1elt, in. —, —en = laagheid,
gemeenheid, infaamheid.
nie'bertretett, ft. (tj.) = ne(d)ertrappen, aftrappen, naar beneden treden.
nte'bertrinfen, ft. (.)= ne(d)erdrinken, leegdrinken, naar binnen slaan; einen n. = iem.
onder de tafel drinken.
nie'bertun, um. (ti.) = neerleggen, afleggen.
Me'berunq, tn. —, — en = lage streek, laag land.
Me'bertuatb, m. = laag bout; Niederwald.
nie'bertudr0 = nederwaarts, naar beneden.:',
nie'bertuerfen, ft. (ti.) = naar beneden werpen,
vellen, overwinnen; terneerslaan; WO it. =
zich ne(d)erwerpen.
nie'beraletien, ft. (b.) = ne(d)ertrekken.
itieblie9 = aardig, lief, net, netjes, [lekker].
ffieb'ficOteit, in. —, —en = liefheid, bevalligheid, netheid.
Illeb'noinet, tn. = nijdnagel.
nieb'rin = laag (niet hoog); laag(hartig), gemeen.
91teb'rigicit, tn. —, —en = laagheid.
Mato (spr.: ni-ello), f. — = niello, versiering (in zwart) op zilver en goud.
nie'tnat = nooit.
nte'utattb = niemand ; n. anber ; it. rembei =
niem. vreemds; bc0 tnirb it. Recbtfcbaffetter
tun = dat zal geen rechtschapen mensch doen.
gtie're, tn. —, —n = vier; [lende]; ronde ertsof metaalklier.
91-te'renbraten, m. = gebraden (kalfs)nier.
Me'renllentAnbung, m.; =fett, f. = fliedontsteking; -vet.
nie'renfiirmin = niervormig.

2:ranfcben, fcbtn. (f.) = ne(d)erllkletteren;
',1-drukken; -ruischen.
nieberrefflett, ft. (h.) = ne(d)ertrekken,
-rukken; of broken, sloopen.
nieberlireiten, ft. (f).); :rentten, unr. (b.) =
ne(d)er, omver ofonder de voetIlrijden, -rennen.
9ilie'berrtnin, in. = Neder-Rijn.
nie'berr4einifcb = Nederrijnsch.
nte'berlirollen, iM u. (f.); =fabeilt, icb il) . (tj.) =
ne(d)er ll rollen ; -sabelen.
9lieberfa4ifen, f. = Neder-Saksen.
nie'berfitiefien, ft. (b.) = ne(d)erschieten,
vellen; n., (f.) = ne(d)erschieten, -storten,
-komen, -valley..
9lie'berft4tag, In. = 't neerslaan (van de oogen
bij v7); neersiag (van den regen, in de scheik.).
nie'berfclitagen, ft. (b.) = ne(d)erslaan, vellen,
afmaken, slachten; ber far fcWEgt Oeftraucb
nieber = trapt de struiken neer; (einen $ro=
6ef3) in den doofpot doen; (eine Scbutb) uitdoen,
vernietigen ; (fOrperticben Scbmera) verzachten,
kalmeeren; (8tveifel) opheffen; (einen, letn.
Out) terneerslaan; it., (f.) = ne(d)erslaan, Ilie'renljgrieff, In.; :frattibeit, tn.; :teibett,
-storten; bezinken, neerslaan, zich afzetten.
f. = nierlIgraveel; -ziekte; -kwaal.
nie'berfcbtagenb= kalmeerend; terneerslaand. Ilie'renlliAnitt, m.; :ftimeri, m.; :ftein, m.,
9tleiberfe4taqung, in. — = staking (van een :ftiid, T.; :web, f. = flier II steensnijding ; -pijn;
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-steen; -stuk; -pijn; (nicbt fattber
4tiict =
niet zuiver op de graat).
[ntefetn, fcbtn. 0.) = motregenen.]
niefen, fcW. (b.) = niezen ; icb niefe bir
=
ik fluit je wat.
IttefrIbrauck ni.; =bratter, m. = vruch tllgebruik; - gebruiker.
- = nieskruid.
%-te4lIntra,
%jet, u. m. -(e)&, -e = klinknagel.
-n = niet (in de loterij); klinkMete,
nagel.
klinkijzer.
Ittereifen, f.
nie'ten, fcbtn. (b.) = klinken, vastklinken.
Vtiefantmer, tn. = klinkhamer.
Manacle', m. = klinknagel; ook = 91eib=
nagel.
niet: unb na'oeffeft = aard- en nagelvast.
%If' tel, zie %-ic0;e].
- = neger.
%-ta'aer,
9clibit-Wntu4, m. - = nihilisme.
%OHM', m. -en, -en = nihilist.
nib-if-OHM) = nihilistisch.
zie
%Ile,
= Nike, Victoria, godin der overwinning.
Itifoba'ren, $". = Nikobaren.
= St. - Nikolaaskerk.
%-ifotalfirc0e,
Nikolaas.
%Viola4, 91ViofatO, m.
f. -(e) = nikotine.
=
Nijl.
%ill, m.
9111'llbelta,
=frotobit, f.; .pferb, f.; :tat,
= Nij111 delta ; -krokodil ; -paard ; -dal.
%Inetnt4, tn. -=nimbus, stralekrans, prestige.
I. ninilner = nooit, nimmer ; zie n f e.
II. [nint'uter = niet meer, niet langer].
Vtinentertetn&ag, m. = St. Juttemis.
ninnnerinetg = nooit, nimmer; zie nie.
%-int'uterfatt, tn. - u. -(eA -e = gulzigaard, onverzadelijk mensch; pelikaan.
-e = Nimrod, geweldig
Min'rob, tn.
jage-.
%iv:lumen, f. = Nijmegen.
f. = Ninive.
= Niobe.
%Vale,
WiPP, m. -(e0, -e = teugje, nippertje;
dutje, tukje.
zie 91iwacten.
9110'Pe4,
ni)i'Pen, fcbtri. (b.) = nippen; een dutje doen.
= laagwater.
911001itt,
9104rfaiten, $f. = snuisterijen, kleine voorwerpen van weelde.
91101rt-ifrO, m. = tafeltje (met of voor snuisterijen).
= laagwater.
91i4i'atit,
nirs genb0) = nergens; ein Cbett=at0=unb,
nirgenb=an fein trotsch maar arm zijn, kale
bluf hebben; ein liberatG. unb:nirgenb = een
rusteloos rondzwervend mensch.
Mr'cienbtjeint, f. = Nergenshuizen.
nir'nenbitio = nergens.
= Nirwana.
11141)111m, 1.
= nis.
-,
VIVP:4e,
-, %fife = neet.
%it
iffften, fcbtn. (b.) = nestelen, een nest bouwen
of hebben.
%War, -(e)g , -e = nitraat.
Virtrogitmerini, f. = nitroglycerine.
Minot' (spr.: nivoo), f. -4, -4 = niveau.
= nivel%theftemenV (spr.:
lement, waterpassing.
nitieltieren, fcbtn. (b.) = nivelleeren, gelijkmaken.
%thefiter'inftruntent, f. = nivelleerwerktuig.

tort.

-, -en = nivelleering.
%theffie'rung,
= Nivose, sneeuwmaand
%thole, m.
(21 Dec.-19 Jan.).
Mg, m. -0, -e = watergeest, -god.
Itigibiunte, Iv. = gele plomp.
91Fge, tn. -, -It
nimf, watergeest.
91i3if a, 1. = Nicea.
%Wilfite4 OfaubenOefenntnW
Niceesche
confessie.
nticbrten Vonatg : (in, van) de volgende maand.
N. N. = nomen nescio, den naam weet ik
niet, zeker iemand (N. N.).
910.; no. = tilummer; netto.
9loart)Vben, 431. = Noachiden, nakomelingen
van Noach, volken na den zondvloed.
= Noa(c)h ; Wrcbe VInab0) ob. 91na
91o'f0
arke Noachs.
no'bet = nobel, net, flink, royaal, sjiek.
- = nobiliteit, adel.
9lobititiiti,
%obterfe, tn. - = adel, voornaamheid.
not# = nog, noch; er fit Weber reicb n. arm =
noch rijk noch arm; bc0 febtte nod) = dat
mankeert er nog maar aan, dat moest er nog
bijkomen; er mag fo traurig Fein = al is
hij ook nog zoo treurig.
nocirtnafig = herhaald, tweeds.
nortYniat = nogmaals, nog eens, opnieuw.
-e = nok (van een ra).
%off, f.
Mae,
-n; 9toefen, m. - g , - =
balletje.
Meiert, f. = balletje, aardig kindje.
fcbm. (I,.) = zeuren].
nole1-0 tio'len4 = nolens volens, willens of
onwillens; goedschiks, kwaadschiks.
91otintetan'aere, 1. - = kruidje-roer-meniet.
= zeurkous].
[t liii'Peter,
91onta'be, m. - n, - n = nomade.
nonta'benhaft = nomadisch, zwervend.
= nomadell9totna'benlIteben, 1.; :bolt
leven; - yolk.
nonta'bifri) = nomadisch.
nontabtfle'ren, fcbtn. (b.) = nomadizeeren, als
nomaden rondzwerven.
Vlo'uten, f. -4, ...mina = nomen, naam,
substantief.
- en= nomenklatuur,
%otnenttaturi, tu.
naamlijst, naamgeving.
Mninat'lvert, m. = nominale waarde.
91ointinatib u. 91tontinatitv, m. - (e) sa, e =
nominatief.
nontinelf = nominaal.
noutinie'rett, fc0tu. (lj.) = benoemen.
.. nen = negende klasse.
9to'na, to.
%tette, in. -, -n = none, negende toontrap;
negende uur; noen; gezang of gebed op dat
uur; middagdutje.
= nonen, in de Rom. kalender
I. 9/o'nen,
de 5e of 7e dag van de maand.
II. [no'nen, fcbtn. (lj.) = dutje doen].
910'nia4, nt.
- = nonius,
- = nonnetje.
9itkinttAelt, 1.
92ou'tte, tro. -,
= non; nonvlinder.
%on'nenill'ofter, I.;
f.; =Ivetbe, W.=
nonne klooster ; -leven; -wij ding.
91ontmreitste, tn. - = nonpareil, kleine drukletter.
91onVtn4uli tra, f. - = non-plus-ultra.
Itoulen4, nt. - = nonsens.
- tt = nop, knoop (in 't vlas e. d.).
%op'pe, tn.
nopVen, fcbtv. (b.) = noppen.
%orb, tn. -(e0, -e = noorden, noordewind.

norbafrita.
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Worb'lla'frita, 1.; :atne'rifa, f.; :anterifa'ner,
= Noordll-Afrika; -Amerika; -Amerikaan.
91orbl armee, W.; 4,a in, tn.= noorderilleger,
-spoor.
norb'beutfcti = Noord-Duitsch.
9torb'beutfclitanb, I. = Noord-Duitschland.
= Noor, Skandinavier,
glor'be, m. --n,
91or'bett, nt. —& = noorden; au& 91. = uit
't noorden; nacD
= naar 't n.
= noordergrens.
glorbs gretto,
nor'bifit = Noordsch; noordelijk, noorde...
Morblati, f. = Noordkaap.
= Noord91orblaper, 91orbloOfabrer,
kaper.
Vlorbliittber, m. —&, — = bewoner van 't
Noorden, Noorderling.
Morblattbfabrt, :reife, tn.= tocht, rein naar
't hooge noorden.
narblici) = noordelijk, ten noorden; n. bon
bem atuffe, it. be& atuff a = ten noorden van,
noordelijk van de rivier.
1. = noorderlicht.
91orbinorboft, m. = noordnoordoost.
91orb'norbtueft, nt. = noordnoordwest.
9torb'oft(cn), m. = noordoost.
norb'aftlid) = noordoostelijk, ten noordoosten.
Morb'oftfeeranal, m. Noord-Oostzeekanaal.
91orb'oftioittb, nt. = noord-oostewind.
91orb'4iolf, nt. = noordpool.
91orb'Polegpebition, W.= noordpool-expeditie.
9torb'polfatger, m. = noordpoolvaarder.
91orbjcifiein, m. = noorderlicht.
1orbi fifee,
jette, tn. = Noordilzee; -zijde.
91orbltertt, nt. = poolster, noordster.
norb'toiir0 = noordwaarts.
Vlorb'tueft(ett), m. = noordwesten; bon 91.,
att& 91. = van, uit 't noordwesten.
norblueftibt
noordwestelijk, ten noordwesten.
91orblueftivinb, m. = noordwestewind.
91orblvinb, m. = noordewind.
91argetei' tc., zie 91ergefei 2C.
noirlfr#: %aril** 91l,en = Norische Alpen.
Storm, tn. —, —en = norm, richtsnoer, regel.
normal' = normaal.
Wornutrarbeit4tag, tn. = normale werkdag.
9tormale,
—n = normaal, loodlijn.
91orntoretat, m. = bezoldigingsplan.
91orntaria4r, 1. = normaal jaar.
= normaalschool.
Mormaricilute,
Mortnal'utir, to. = normaal uurwerk.
tn.
= normale toestand.
9torntal'3uftattb,
9tormattbie bie — = Normandie.
Morntan'ne, m. — n, —n = Normandier;
Noorman.
norntanIttfrt, norntan'ttifc# = Normandisch;
Noormansch.
nortnatib' = normatief, tot richtsnoer dienend.
normie'ren, (u.) = normeeren, naar den
norm vaststellen.
—n = Norne, schikgodin
91or'ne, tn.
(Noorsche mythologie).
Vlorluegett, f. = Noorwegen.
—&, — = Noorweger, Noor.
91orluener,
noettlegifcb = Noorweegsch, Noorsch.
Mira, zie 92 e r
= 9lummern.
91oftaigie,
= nostalgie, heimwee.
m. u. 1. —&, — = een maat voor
natte waren, 1/2 verrel, pint].
not. = notiert: genoteerd.
irtot, tn. —, 9liite = nood, noodzaak, noodza-

9lotfati.

kelijkheid, noodwendigheid; oboe 91. = zonder
noodzaak; iur 91. = desnoods; [bon 91. =
noodzakelijkerwijze] ; bon niiten ob. bonnbten =
noodzakelijk, noodig, van noode; e& ift, tut
n. = het is noodig; bamit Oat e9 Leine 91. =
daar is nog geen gevaar voor; fcbinere 91. =
vallende ziekte; fd)tnerenot! == verdomd mit
genauer ob. fna0er 92.= ternauwernood; au&
bet 91. eine Zugenb madjen = van den nood
een deugd maken; 91. febrt beten = nood
leert bidden; areunbe in her 91. gOtt taufenb
auf ein 2ot = vrienden in den nood, honderd
in een lood; in her 91. frif3t ber Zeufel gliegen
= honger is de beste saus of bij gebrek aan
brood eet men korstjes van pasteien; er
made un& 91. hij bezorgde ons veal moeite;
zie ook
en,
aff I, a reunb, @ebot,
Mann.
Mola, tn. —, —& = nota, teeken, rekening,
opmerking.
9lota'betn, $f. = notabelen.
Vlotabe'ne, f. —(4), —(a) = notabene.
— en = notabiliteit, per9lotabilitiit', tr.
soon van aanzien.
9tot'llacitfle, tn.; :abreffe, =tattier, =
nood ji as (hulpas); -adres; -anker (plechtanker).
Vlotar', m. —(e)9, —e = notaris.
/lotariat', 1. —(e)&, —e = notariaat.
VlotariatCaebitigett, 43f.; =gefMiifte, $f.;
= notarisilkosten; -taken; -zegel.
Jieget,
notarieW = notarieel.
Mota'riu4, m.
..rien = notaris.
9lotat', f. —(e)&, —e = notatie, aanteekening,
boeking.
9torbau, m. = hulpgebouw.
llotibe4eff, m. = noodhulp, pulp-, redmiddel,
uitweg.
= noodbrug.
Vlot'briitte,
9tot'bruttnen, nt. = hulp-, rezerveput.
9torbantin, :beitfj, tn. = nooddam, -dijk.
= nooddruft, 't noodige, be9tot'burft,
hoefte, voorraad, nood, gebrek; zaak (voor 't
gerecht); nac 91. = naar behoefte; Sur 91. =
matig, nauwelijks voldoende.
not'biirftig = nooddruftig, behoeftig, gebrekkig, armoedig, schraaltjes.
91ot'biirftiarcit, Iv. = behoeftigheid.
910'te, --n = hoot, muzieknoot, aanteekening, opmerking, (diplomatieke) nota,
bankbiljet; eine fcblect)te 91. = een slecht cijfer.
910'ten, $f. = muziek, compozitie; in 9loten
feOett = componeeren, op muziek brengen;
(ethi.) nadj Fitoten (tun) = nauwkeurig, zooals
't behoort; flink; er ljatte seine 9loten mitge=
bra(tt = hij had zijn muziek meegebracht;
e& gefjt tote natt 91. = van een leien dakje.
= uitgave van bankbilMoitenau4gabe,
jetten.
9tolenlibtatt, f.' =bucO, 1.; :bructer,
et iv. =
muziek lad ; -13oek
'
; -drukkerij.
9tolettlIctanere, tv., qiefteff,
= muziekstandaard.
91o'ten4after, m. --&, — = muziekhouder,
-drager.
91olentiniett, $f. = notebalk.
9lostenlItnaPPe, to.; :00-ter, 1.; :putt, f. =
muziek II map ; -papier ; -lessenaar.
91o'tettflfreiber, m.;
m.; :ftiinber,
= muziek overschrijver ;
m.; :ftintnte,
-sleutel; -standaard; -partij.
91o'tennierlifel, m. = wisseling van nota's.
9lott erbe, m. = wettig, onafwijsbaar erfgenaam.
Vlotlaft, m. = geval van nood;
ettn. f sir

9totfeuer.
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ben 91. aufeben = een appeltje voor den
dorst bewaren.
glotleuer, = nood-, alarmvuur.
= fatale termijn.
toffrift,
notigebrungen = noodgedrongen, door den
nood gedrongen.
9tot'gefthrei, f. = noodgeschreeuw, -kreten.
Itot'grofiten, tn. nood-, spaarpenning, appeltje voor den dorst.
1ortmfett, tn. = noodhaven.
91tit'beffer, m. = noodhelper, helper in den
nood, helpend heilige.
9lot'bilfe, :Witte, tn. = flood-, voorloopige
hulp.
notie'ren, fcbtro. (b.) = noteeren, aanteekenen,
opschrij yen.
-, -en = noteering.
91ütte'rung,
%Off-elation', tn. -, -en = notificatie, aanteekening, aankondiging, vermelding.
notitiOe'ren, fcbtr. (b.) = notificeeren, bekendmaken, aankondigen, melden.
ttirtig = noodig; icb brauce el n. = ik moet
't noodig (noodzakelijk) hebben.
noodzaken, dwingen;
ttiYtigett, fcbtn. (b.)
noodigen, N erzoeken, dringen; er
0. =
hij laat zich bidden.
niYtigenfa0 = desnoods.
gebrek, armoede; fiber=
91D'tigreit, tn. titncbte
= vergulde armoede.
= noodzakelijkheid.
91Oligireit,
- = dwang; noodiging, drinMit'tiouttft,
gende bede.
%Ma', tn. -, -en = notitie, notie, aanteekening, begrip; nota; nebtnen bon = nota
nemen van; r-4 glotiaen madjen = aanteekeningen maken.
91otialmit, f. = notitie-, aanteekenboek.
9totiOloct, tn. = notitieblok.
9toriabr, 1. = noodjaar, ongeluksjaar, jaar
van hongersnood.
Vlot'fremer, m., zie 91 otgrofe n.
91onage, tn. = ongelukkige, gedrukte, hachelijke toestand.
notleibenb = noodlijdend; notleibenbe 43aWere = noodlijdende fondsen.
91tit' ; :matt, m. = nood II leugen; -mast.
9lot'ttaget, m. = noodhulp, stoplap, iem. met
wien men zich behelpt.
91otorietiit', tn. - = notorieteit, openbaarheid,
algemeene bekendheid.
twto'rifeb =notoir; algemeen bekend, openbaar.
not' ,cittltM = lijfstraffelijk, crimineel.
9lot'Ofettnig, m., zie glotgrofcben.
unt'relf = met geweld gerijpt.
9lot'llfacte, W.; jrbrei, m.; qcipiff, m.; :fignaf,
1. = noodlIzaak, -kreet; -schot; -sein.
nt. = noodstal, hoefstal.
9lot'ftanb, m. = nood; ongelukkige, gedrukte,
hachelijke toestand; rampspoed.
9tot'ftattbMahr, f. = rampjaar.
= flood ll doop; -deur.
%or Il taufe, tn.; :tiir(e),
= nocturne.
9tottuvito, f.
= noodweer.
tot'ive4r,
untluenbig = noodwendig, -zakelijk, hoognoodig.
not'Inenbigertnelfe = noodzakelijkerwijze.
1otluenbiniett, tn. - = noodwendigheid,
noodzakelijkheid.
9tot'Aeicben, 1. = noodteeken, -sein.
%Devitt, tn. = verkrachting.
noraiiittigen, fcWn. (b.) = verkrachten.
P1ut13tuang, m. = nooddwang, dwingende
noodzakelijkheid.J

Mummer.

=
-,
1ottbeautd (spr.: noevotee),
nouveautd, modeartikel.
-n = novelle, kleine roman;
9lottelle,
wijzigings-, aanvullingswet.
tn. -en,
91obertenfebreitter, m.;
-en = novelleschrijver, novellist.
ghthent'Oer, m. - (c), - = November.
tn. -, - en = noviteit, nieuwheid,
nieuwtje, iets nieuws.
911obt'8e, -n, -n; t1., tn. -n =
novice, monnik of non in den proeftijd; nieuw
opgenomene.
910b13-1at', f. -(e)l, -e = noviciaat.
f. = Nova-Zembla.
9tolvaia
N. P. = notarius publicus: iiffentlfcber gtotar.
91r.; Nro. = glummer.
91. Z. = gtacbfcbrift: postscriptum.
n. S. = nacb Sicbt: na zicht.
nieuwe stijl.
tt. St. = neuen
t1. Z. ob. tt. Z. = gteuel Zeftament.
%do. = gtetto.
ttu = nou, nou dan; fm Mu = in een wip, in
een oogwenk.
-n = nuance,
9tuan'ce (spr.: nudse), to.
schakeering.
nuancie'ren (spr. : nudsie ..), f tn. (b.) = nuanceeren, schakeeren.
f. = Nubie.
- = Nubier.
91tebier, m.
nu'isifc4 = Nubisch.
Mitts terting, m. -(e)l, -e = droogstoppel,
nuchterling.
niiiirtern = nuchter, sober, matig, bezadigd,
koel, kalm, koud, flauw, laf; n ..er gnagen,
n.. el n..e Oerecbnung, n ..e Zerfe =
nuchtere maag, n. oordeel, n. berekening,
verzen; n.. el Lieben = matig, sober leven;
fritb n. einnebmen = op de nuchtere maag
innemen.
- = nuchterheid, sober91iictrterttbett,
heid, laf heid.
-n = nuk, kuur, gril.
9incle,
-n = knoedel, meel-, deeg91u'bet, tn.
bal(letje); vermicelli, macaroni.
nu'bein, fctn. (b.) = (ganzen) pillen, volstoppen
met meelballen; in elkaar drukken; volproppen.
91tettelfu44e, tn. = meelballetjes-, vermicelli-,
macaronisoep.
tubitat', tn. -, -en = nuditeit, naaktheid.
I. %tat,
-, -en = nul; er ift eine 91. =
hij is een nul.
II. null = nul, niets; zie ook ni cb tig.
= nullen, kringetjes
I. nurieu, fcbtn.
maken;
U. = een tiental worden.
II. [nuisten, 1c4iD. (b.) = zuigen].
91uffitiit', tn. -, -en = nulliteit, nietigheid.
91unterale, -rale u. .. rotten =
numerale, telwoord.
Numeri.
Itultteri, m.
nunterie'ren, fd)tu. (b.) = tellen, nummeren.
nunte'ript = numeriek, naar 't aantal.
= nummer, numero; er
%Winer°, 1.
aebt M. Sider = hij is (een Jantje) sekuur.
..ri = humerus, getal,
9tu'uteru4, inmaat, evenmaat.
91untOntalif, tn. -, - en = numismatiek,
muntekunde, penningkunde.
- numismaticus,
91untiOntalifer, m.
munte-, penningkundige.
nuntiftalifit numismatisch.
9tunent er,
-n = nummer; merk; er
raucbt eine ftarfe M. = een zwaar merk; (iron.)
= een fijn merk; er 4at eine Bute
eine feine
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9tummerbrett.

ob.

91ufi'fcliale, in. = notebolster, -dop.
91ufrftaube, tn., Jtraurk In. = (hazel)notestruik.
91it'ftern, V. = (wijde) neusgaten (vooral
van paarden).
tilmnimerbrett, f., :fiapPer, to., :frigant, Ilu't(e), tn. —, —tt = voeg, sponning;
nt. = nummerbord.
gergel.
nun = nu, toen; Wenn er nun tnift, fo..= als 91ut'1obet, tn. = ploegschaaf.
hij nu toch wil, ..; je it. = welnu; ei n. = 91utf 'b eutel,
= dot.
welnu; n. atfo = dus; n. unb nimmer(metjr) = nurfcri en, fcW-o.
= zuigen, lepperen,
nu niet en nooit.
slobberen.
nunmeOr', nun'Inebr = nu, thans.
I. nu* niit'3e = nut, nuttig; bad ift nicbOn.,
nunIneigig = tegenwoordig, van nu, actueel. au nicON nine = dat dient tot niets.
= [nut]; lid) env. au nute
91nntiatur', 91nnalatur', tn. —, —en = nun- II. /110 m.
tiatuur, pauselijk gezantschap.
(u. aunute) ma*n = zich iets ten nutte
maken; au
..tien
91un'ti'0, 118'1'010, m.
unb arommen ber 9,1tenfcWit =
..glen = nuntius, pauselijk gezant.
tot nut en voordeel van de menschheid.
nur alleen, slechts, maar; n. ftt abe = /luti'anivenbung,
= toepassing, moraal,
jammer maar; er fagt bad n. bto13 = hij zegt benuttiging.
dat maar zoo; it. Wier bad ertebt tjat - alleen nulrbar nutdragend, voordeelig; n. macett =
wie ...; bu
f annft uith fylfen = jij alleen winstgevend maken, productief maken.
...; nicbt U. . . . fonbern = niet alleen
— = nut, voordeeligheid,
autrbarteit,
maar; bc0 madjt
nodj ilbermiltiger = winstgevende zaak.
dat maakt hem nog maar overmoediger ; ba13 nutybringenb
nutdragend.
6 n. fo frac* = dat 't (zoo) kraakt;
eratt.4. I. /tut'3en, m. — = nut, voordeel, winst,
91. bei iljm = hij staat bij hem in een goed
blaadje; an biefern Krtifet ctt er eine gute
= verdient hij heel wat;
Sict)er =
politiewacht, gevangenis; er getjt
Sider =
hij is (een Jantje) sekuur.

^

bamit! = voor den dag er mee! n. au! =
profijt; bad bringt, getuOrt, teiftet, fcbafft
vooruit! goed! ga je gang! itn0 fiinnen fie feinen 91. = geeft geen voordeel, levert geen
fidj n. fagen! = wat kunnen ze elkaar toch
v. op, is van geen nut; bad gereicbt au feinem
vertellen !
= heden eerst.
= dat strekt tot zijn nut of voordeel; ber
f. = Neurenberg.
gemeine
= 't nut van 't algemeen.
Mirn'berger = Neurenberger, Neurenbergsch; II.nut'3en, = nuttig gebruiken, zichte
earen = Neurenberger waren; 9.Z. i = nutte maken, voordeel trekken van; it. ob.
knol, lomp horloge ; Zrirtter = Neuren- riiiett = nuttig zijn, helpen, baten, dienen;
berger trechter (gemakkelijke, maar opper- bief6 9,7tittet nit gegen ob. Mr bit Oicbt =
vlakkige leermanier).
helpt tegen de jicht; bc0 niitt au nicf)0 =
/tut, —, Clife = foot; noteboom; stomp; dient tot niets.
einem eine (tjaate) %. au tnacfen geben = iem. 1u11'garten, m. = moestuin, proeftuin.
een harde noot to kraken geven, een zware 91u1i'nelv MO, f. = nuttig of verbruiksgewas.
taak opleggen; bit eiffenfcaft in titter 92. = 91u1r1 otg, f. = timmerhout.
in een notedop, in een klein bestek; in bit
= nuttig, voordeelig, bruikbaar.
Miffe gOn = hazelnoten gaan plukken, fig.:
m. — = nuttigheid, nut.
verloren gaan; eine Ieere, J4te, taube 9Z. =
tii'lijiett^tljeorie, tn. = nuttigheidstheorie.
een looze noot, iets van geen waarde of be- 9180ing, m. —(e), —e = nuttig schepsel.
lang ; zie ook FDI u 13.
nurfo4 = nutteloos, overbodig, ijdel, loos.
nufriiOntic0 = op een noot gelijkend.
91u1flof1afeit, tn. — = nutteloosh;..,4 overbodigheid.
91utliauln, tn. = noteboom.
nufrbaumen = noten, van notehout.
/Intl' II niefgr,
— ; =Me -flung,
=
vrucht gebruiker ; -gebruik.
notehout.
91uWintuntiwt3, 1.
noten(houten)
meubel.
=
nuttige
of verbruiksplant.
91utIliftan3e,
9tufrbatinitObel, f. =
nutl'reist = zeer nuttig.
nufrbraun = notebruin.
— = nootje; snibbig nufje. %UtVattft, tn. —, —en = genot, gebruikmaf.
king, gebruik; opbrengst, voordeel.
/lufffern, m. = pit (van een noot).
= 91ut'3unn4anfitlag, m. = raming van de
911ufrinatier, m. = notekraker; atter
oude stijve kerel, oude paai.
opbrengst, van de inkomsten (van een stuk
grond bijv.).
f. = noteolie.
91ufrfaci, tn. = notezak; einen Wie einett
91ut'aunOluert, m. waarde van de opbrengst.
Intigetn = iem. geducht afranselen.
—, 4, —n = nimf.
91tineptie,

C.
©,
= 0; bad ggolbene C = de gouden 0
(een vlinder).
C. = Crber, Crbre, Cften.
o ! = o1
oaze.
—n
Ca'fe, Ws.
Zalenbehlobtter, m. = oazebewoner.

I. [ob, F43riit). mit Zatin = boven, over, wegens, om; tfterrebt of) ber l tO = Oostenrijk
over de Ens].
II. of, = of, [indien], alsof, al; of) atte bid)
bextief3en, bu... = al verlieten alien u ook,
gij ...; unb of) ob. ob auclj = al .. ook;

Cbac4t.
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shnifle ob
= ik twijfel, of; unb ob! ob.
na ob! =„natuurlijk 1 en of! £ennft bu ibn?
ob ! = Ken je hem? — Of ik!
Cb'aitt, = acht, zorg, hoede; geben
auf = letten op; in £. nebmen = letten op.
ofellbetnelbet; :benannt; :beriihrt; :be:
bovenil gemeld; -genoemd; -aangefagt
roerd; -genoemd.
Cb'bark f. —(e)& = schuilplaats, onderdak,
toevlucht, toevluchtsoord, asyl; unter brim.
gen = under dak brengen.
ob'baciflo = dakloos, rondzwervend; b:
b a dl o f e(r) = daklooze, zwerveling.
Cbbuition', to. —, —en = obductie, lijkopening, -schouwing.
= obduceeren, lijkobbu3te'ren, fcbm.
schouwing houden.
Zbebiett3', tn. —, —en = obedientie, gehoorzaamheid, geestelijke of kloostertucht.
o-beenen, hoepelbeenen.
C':8eine,
m. —en, —en = obelisk.
o'ben = boven; bet a. tvirb ur0 beffen hij
daarboven; bon a. beta') (bebanbeftt)= uit de
hoogte; nut nicbt gfeicb a. bittau&! = niet zoo
dadelijk zoo overm9edig.
obettab' = (van) bovenaf.
obenan' = bovenaan.
obenauf' = bovenop; er lit a. = hij is in de
wolken ; e liegt 0. = 't ligt voor de hand.
obettaue= hooger op; er ift ein = hij is verwaand, aanmatigend, een haantje, een Piet;
er tvifl 0. = hij wil to hoog.
obenbrein' = bovendien, daarenboven.
o'bettertudiptt = bovengemeld.
obettIOn s = oppervlakkig.
— = (in 't kaartspel) troefI. C'ber,
hoer; afkorting voor : D b erf e fin er; ( ierr)
= aannemen!
II o'ber = hooger, bovenst; boven ...; bie
obern Stocftverfe = de bovenverdiepingen; ba d
°bete Zor = de poort in 't bovengedeelte (van
de stad), bovenpoort; bie obern Mange de
hoogere rangen; lot obern Q3alern= in BovenBeieren; b e r C s b ere, —n, —n = overste,
hoofd; o'b er f t = bovenst, hoogst; auf bet
oberften Stufe op de bovenste trap; bie
oberfte R3ebi3rbe = de hoogste overheid; bu
oberft:= bovenaan, bovenop; bc0 Unterite i u
oberft febren = alles ondersteboven keeren.
Boven-, Opper-Egypte.
C'beragt*ten, f.
[C'beratter, C'Deraltefter, gildehoofd].
C'beranttmann, m. = hoofdbestuurder, kreitscommissaris.
C'beraPpenatiotWgertMt, 1. = hoogste hof
van cassatie.
Cs berapOelIatiott4'rat,nt.= lid van 't hoogste
hof van cassatie.
C'berarm, nt. = opperarm.
C'berarat, m. officier van gezondheid 2e
klasse; (in ziekehuizen) eerste geneesheer
(onder den direkteur).
C'berauffe4er, m. = hoofdopzichter, -opziener,
-inspecteur.
C'berauffit4t, tv. = opper-, hoofdtoezicht.
C'berbatorn, = Boven-Beieren.
= bovenbouw.
C'berbau,
C'berbefebi, nt. = opperbevel.
Cs berbergamt, 1. = hoofdadministratie van
de mijnen.
e'berbernbauOtntann, nt. = superintendant
van de mijnen.
C'berbett, = bovenbed, dekbed.
= hoofdbibliothecaris.
C'berbibltotbetar,
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Cberfebrev.

C'berboben, m. = vliering.
C'berbitrgerntelfter,
= eerste burgemeester.
C'berbeif, = derde, bovenste dek (van een
schip).
o'berbeutfr4 = Opperduitsch.
Csberbeutfttlanb, f. = Opperduitschland.
C'berfeIbberr, tn. = opperbevelhebber.
C'berfeuertnerferftljule, Iv.= militaire pyrotechnische school.
Cs berftitc4e, to. = oppervlak, oppervlakte.
o'berflii4)140 = oppervlakkig; bovenst, op 01
aan de oppervlakte liggend.
tv. —, —en = oppervlakkigheld.
C'berforttautt, f.=hoogstebosehadministratie,
-bestuur.
= opperhoutvester.
C'berfkirfter,
C'berforftintetfter, m. = hoofdinspecteur bij
't boschwezen.
hoog gerechtshof.
C'bergertebt, f.
C'berligefc00, f.; :geftell, f. = bovenilverdieping; -stel.
C'bergeIvalt, to. = oppermacht.
o'berbatb, $riit). mit Wen. = boven.
C'berbattb, Iv. = bovenhand, handwortel;
overhand; bie
getvinnen, beaften, Oben=
de overhand krijgen, behouden, hebben.
Cberban'beNgericbt, f. = hoogste handelsrechtbank.
C'berbau0t, = opperhoofd.
C'berfiau4, 1.= bovenhuis; Hoogerhuis, Heerenhuis, Eerste Kamer.
C'bertjant, tv. = opperhuid.
C'berbentb, f. = overhemd.
C'berforr, nt. = opperheer, soeverein.
o'berberrItcb = soeverein.
= soevereine macht,
C'bertierrItitreit,
soevereiniteit.
= opperheerschappij.
C'berfierrfrtaft,
= hoogste herder (ook van
C'bertytrt,
geestelijken gezegd).
C'berborgeriebt, f. = hoogste gerechtshof.
C'bertiofilinarfitart,m.;.ntelfter;:ntelfteritt,
/v. ; :Prebtger, m. = opperhofilmaarschalk,
-meester; -meesteres; -prediker.
hoogste macht, suzereiniteit.
C'berfjobett,
C'ber4oI3, f. = hoog hout.
C'beritt, to. —, —nen = overste (van een
klooster enz.).
o'bertrbifeb = op de aardoppervlakte.
Opper-Italic.
C'berttalten, f.
opperjager; onderofficier
Cberidger, nt.
bij de jagers.
C'beria'gernteifter, m. = opperjagermeester.
C'berfettner, m. eerste kellner, oberkeilner.
C'berfiefer, m. = bovenkaak.
hooge kerkeraad.
C'berfir'rbettrat, m.
= hoogere klassen.
C'beritaffen,
opper-,
bovenkleed.
Cs berfletb, f. =
C'berfontmanbo, f. = hoofdkommando.
C'berfoof, m. = bovendeel van 't hoofd.
C'berfiirPer, m. = bovenlichaam, -lijf.
C'berfrieg4gertitt6rat, m. = auditeur- generaal.
C'berlattb, 1. = bergland, bovenland.
C'berlatt'be4gertMt, 1. = gerechtshof, hoogste
provinciale rechtbank.
o'berfaftige,S Scbiff =overlastig, topzwaar schip.
Cberieber, = bovenle(d)er.
C'berte41140err, nt. = opperleenheer.
C'berle4rer, tn. = hoofdonderwijzer; leeraar
(bij 't middelbaar onderwijs).
30
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Cillerleib, ut. = bovenlijf.
CYberleituttn, tv. = hoofdleiding, hoofdbe[stuur.
C'berflobt, f. = bovenlicht.
Ciberleut(e)nant, m. = eerste luitenant.
C'berli4'0e, tr. = bovenlip.
C'bermacht, tn. = overmacht; hoogste macht.
C'bermelfter, m. = overman (van een gild).
Csberott, m. = Oberon, elfekoning.
Vberla16, to. = Hooge Paltz.
C'ber4) arrer, m. = eerste geestelijke.
CiberOoft'antt, 1. = hoofdadministratie der
posterijen.
C i berOoft'birettor, m. = directeur-generaal
der posterijen.
C'berOoftintelfter, tn.= postmeester-generaal.
C'berOofffeiretiir, tn. = kommies (bij de
posterijen).
C'berllOrlifibent, m.; =Orebiger, tn. = eerste

prezident (ook: Commissaris der Koningin);
e. predikant.
C'berVriefter, in. = opperpriester.
CiberOrinta, tn. = hoogste klasse (6de v. h.
gymnazium).
C s berinimatter, m. = leerling hoogste (6de)
klasse.
C'berrabbitter, m. = opperrabijn.
Clierrealfebute, tn. = middelbare school
(eenigszins overeenkomende met onze Hoogere
burgerschool met 5-jarigen cursus).
CiberredrnungOtaututer, tv. = algemeene
rekenkamer.
Clierregie'rungkat, in.= hoofdreferendaris,
(ook een titel).
CYberreirtWanttialt,m. = procureur-generaal.
C i berr§etit, tn. = Bovenrijn.
o'berrbeittlfri) = Bovenrijnsch.
C'berrirOter,nt.= opperrechter, eerste rechter.
C'berrinbe, tv. = bovenkorst.
Vberrod, m. = overjas.
[C'ber8, 1. = (afterr.) room. Cybertlfmaunt,
tn. = slagroom.]
C'berfatlifen, 1. = Oppersaksen.
C'berfaff, nt. = algemeene of hoofdstelling (in
een sluitrede), major.
C'berftfienfel, in. = bovendij, -schenkel.
o'berfajiiidittge Oitble = bovenslagmolen.
C'berft§lefien, f. = Opper-Silezie.
VberfThultat, in. = inspecteur (van onderwijs).
Vberfcljtuefter, tr. = hoofdzuster.
I. o'berft = opperst, bovenst, hoogst; zie ook
ober II.
IL C'berft, m. —en, —en = kolonel.
C'berftaat4ianivait,m. = procureur-generaal.
C'berftab4iant, m. = dirigeerend officier van
gezondheid 3e klasse.
C'berftalfuteifter, tn. = opperstalmeester.
Ciberfteiger, m. = eerste mijnwerker.
C'berfteu'erbireftor, tn. = directeur van de
belastingen.
C'berftettiereinnefinter, tn. = hoofdontvanger.
C'berfteuierfollegiunt, f. = belastingraad.
C'berftintine, tv. = bovenstem.
Vberft1(1)eut tnant, m. = luitenant-kolonel.
Ciberftod, in, = bovenverdieping.
C'berftlibc#en, f. = bovenkamertje; hersens,
bol; bet ibm tit e4 nicbt gangf ricbtig ha C. =
hij is niet heelemaal pluis in den bol.
C'berftube, to. = bovenkamer.
C'bertaffe, to. = kopje.
Cibertell, m. = bovendeel.
Cibertribunal, f. = noog-gerechtshof.
Ciberto gAtIncifter, m. = majoor.
o'beritilirtf = opwaarts, naar boven, bovenaan.

obffur.

C'berloaffer, 1. = opper- of bovenwater; er

bat C. = hij is in 't voordeel.
C'berllinett, tn., =Wittb, m.; :3eug, f.=bovenliwereld, -wind; -goed.
C i beractfirmeifter, m. = kapitein-kwartiermeester.
C'ber3crentoinienntelfter, tn. = opperceremoniemeester.
Ciber3oll'antt, T. = hoofddouanekantoor.
obgleirty = ofschoon, hoewel, al.
Cb'4ut, to. — = hoede, bescherming.
o'big = bovenstaand, vorenstaand, bovengenoemd.
Cbjciti, f. —(e)&, —e = objekt, voorwerp.
obleitib, objettibi = objektief, zakelijk.
Cbiertibitgla0, f. = objektief (in een kijker)..
Cbiertibitiiti, to. — = objektiviteit.
Zbiefetriiger, ut. = voorwerptafeltje.
Cblaite, to. —, —n = ouwel; oblie.
obliegen, ft. (b.) = rusten op, opgedragen
zijn aan; [zich toeleggen op, zich wijden aan,
zich voortdurend bezighouden met]; ibr affein
lag bie ersiebung ibrer Sieber ob = op haar
alleen rustte de ...; [er tiegt bem Stubium ob =
hij wijdt zich aan de studie].
Clettegenbeit, W. —, —en = verplichting,
plicht, taak.
obligati = obligaat, verplicht.
Cblination', in. —, —en = obligatie, schuldbrief; verplichting.
obligato'rifd) = obligatorisch, obligatoor,
verplicht(end).
Cletigo, f. —4, —4 = obligo, verplichting,
waarborg, verantwoordelijkheid.
obl'i'que 8ebe = indirecte rede; o birquer
Staiu = afhankelijke naamval.
Cbliterationi, W. —, —en = oblitteratie,
schriftdelging, vernietiging; dichtgroeiing van
ruimten.
oblong' = langwerpig.
ebton'nunt, 1. ---, .. gen u... ga = langwerpige rechthoek.
[Ctentarlit, W. = macht, gezag, overmacht].
Cb'ntann, m. —(e)4, .. manner = hoofdman,
leider; scheidsrechter, hoofd van de jury.
Cboie, zie .t. o b o e.
©flu-1ft', zie ,t. oboift.
C'boto4, Cbolitcl, m. —, — u. Cbolen --..-obool, kleine munt, scherfje.
Cboteten, $1. = Obotrieten (een Slavische
stam in 't tegenw. Mecklenburg).
C'brigteit, tn. —, —en = overheid; [macht,
gezag].
o'brigfeitlirp = van de overheid, van overheidswege; o .. e Oetoatt = macht der overheld; o .. e $erion = overheidspersoon.
Cbriff, C'brift, in. —en, —en = overste,
kolonel.
otifebon' = ofschoon, hoewel.
oblebitieben, icbto. (b.) = to wachten staan,
ophanden zijn, boven 't hoofd hangen.
obfciitti :c., zie obfian 2C.
Cbfesquien, $1. = lijkfeest, -dienst.
Cbfertutit3', in. —, — en = observantie, regel,,
gebruik, zeds, tucht.
Cbferbation', tv. —, —en = observatie,
waarneming.
Cbferbatoiriunt, T. –4, ..rien = observatorium, sterrewacht.
Cbfibiatti, m. —(e)4 = obsidiaan, lavaglas.
obliegen, fl:tv. (ti.) (einem) = zegevieren
over.
obffur' = obskuur, duister, onbekend, gering..

Cbffurant.

efenfdiaufet.
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-Cliffurant', m. —en, —en = obskurant, CrO ffenlIffelfri), 1.; : Clefebierbt, f.; :4anbef,
duisterling, domper.
m. = osse fl vleesch ; - geslacht ; -handel.
= obskurantisme, serblenilbiinbier, m.; :bout, tn.; :4trt, m. =
CbffurantWntu4, nt.
osse handelaar ; - huid ; - hoeder.
dompergeest, verlichtingshaat.
obsoleet, verouderd.
CdOenl{fneitt, m.; :fopf, m.; :ntarft, m.=
obfotet'
osse II Brij ver ; -kop ; -markt.
u t].
—, zie
feteforge,
= ooft, vruchten, ortyfenntilifilg = als een os, als van een os,
Ztift (spr. oopst), 1.
fruit; (iron.) id} banfe f air 1D. (unb Siibfrilc0te)
= ik dank voor de vriendelijke attentie.
f Cbltattb, —(e) = tegenstand; Often =
tegenstand bieden].
Cbffilbaunt, m.; ::bauntAurOt, lx). = vruchtof ooftllboom; -boomkweekerij.
Ctift'branntiveitt, m. = vruchtebrandewijn.
= plukhaak, plukker.
©WO-voter,
= ooftdroogzolder.
Cbft'barre,
[ ob'fte#ett, unr. (lj.) = weerstaan].
oteftett, f(01ro. (0.) = ooft inzamelen.
= vruchte oogst ;
Cbtf ernte,
=Otto,
-azijn.
=
obstetrica,
verloskunde.
—
Cbfte s trif,
= fruitvrouw.
sebfefrau,
Zbfrgarten, m. = boomgaard.
Cbfrgattin, tn. = godin van 't ooft, Pomona.
;
Cbffilbanbet, tn.; :biinbter„ m.; =hater,
= fruitilhandel; -koopman;
:Ijanbtung,
-venter; -wankel.
obftinat' = obstinaat, hardnekkig, koppig,
eigenzinnig.
CbftiOation', to. —, —en = obstipatie, verstopping.
=
m.; Jammer,
©Wiabr, f.;
ooft- of vruchtelljaar; -schuit; -kamer.
m.
=
ft'llfetter,
tn.;
:fetter,
to.;
:fern,
Cti
vruchte II kelder ; -pers ; -pit.
CWforb, nt. = fruitmand.
= ooftkunde.
COftlunbe,
ZWntarft, tn. = fruitmarkt.
= zachte vruchtewijn.
Cbft'Ittoft,
ooftaanplanting.
CbffPfIanaung, tn.
ooft-, vruchterijk.
obffretcf)
Ctiftruftion', —, —en = obstructie, hardlijvigheid, belemmering in 't nemen van een
besluit.
Ctiffluein, m. = vruchtewijn.
= ooftiltijd; -teelt.
Cbff113eit, hi.; :3uMt,
otufAiin'= obsceen, onfatsoenlijk, onzedelijk, vuil.
—, —en = obsceniteit, onCbf3iinitat',
zedelijkheid.
ob i tuatten, Mb. (t.) = heerschende zijn, heerschen, bestaan, aanwezig zijn; [macht hebben];
unter ben o..ben Umfainben = in de gegeven
omstandigheden.
obUtobt', ob3tuar' = ofschoon, hoewel, al.
©ccibent' ze., zie Cfbibent 2c.
C'cean 2C., zie Caean 2C.
©Carat', m. —en, —en = ochlokraat.
—n = ochloCajtaratie' (spr.: ..tie),
kratie, heerschappij van 't plebs.
ottlaralifcb = ochlokratisch.
CM4, Citle, tn. ..fen, ..fen = os; ba fte0n
bie Cc0fen ant Berge = nu zijn we (ben ik
enz.) ten erode raad; er fpannt ben Cc0fen
binter ben $ffuct = hij spant de paarden
achter den wagen; tua Weft ber Ccbfe born
Sonntag?= wat weet een boer van saffraan?
odt'fen, ft:W. (0.) = blokken, vossen.
Cdrfenauge, f. = osseoog, grootoog, koloog;
rond gevelgat of dakvenster ; spiegelei; (plant)
koeieoog.
ofVfeniingig = grootoogig.
Ceftlettbauer, tn. = osseboer, boer die met

ossen op 't land werkt.

stom, onbehouwen.

©Of en 11 rfAt a n3, m.; jtatt, m. = osse 11 staart,
-stal.

Coblentour, tn. = ancienniteit; nao0 ber C.=
volgens ancienniteit.

Cdffentreiber, m. = ossedrijver.
Cdrfettalenter, m. = bullepees.
= ossetong (ook plantn.),
Cetrfen3unge,
oefffig = als een os; erg lomp, onbehouwen;
er ift a. react = hij is stom rijk.

= oker, berggeel.
Cele; m.
oeferartig = okerachtig.
Carol' 2C., zie Cftroi tc.
C'cult 2C., zie Muff 2C.
ob. = ober.
—n = odaliske, dienares
CbalWre,

in den harem, kamermeisje.
—n = ode, lofdicht.
I. abe = woest, onbewoond, onbebouwd, kaal,
doodsch, eenzaam; i3b6 ierebe = nietige,
onbeduidende praat;
tburbe i0m tib' fm
leeg in de maag; ein fiber Stert =
Utagen
een flauwe, laffe, saaie, droge vent; ein i3ber
elfert = een barre rots.
II. Cbe,
—n = woestijn, woestenij,
eenzaamheid, leegte.
= (poet.) adem.
C'bent, m.
fd9t1). (lj.) (einen) = vervelen.
odedichter, liederdichter.
C'benbtrnter, m.
Cbe'on (spr.: f. = Odeon, muziekzaal.
o'ber = of; entineber ...ober = of ...of, 't
den of 't ander; 0. after = of we', o. of) =
dan of.
C'ber, tn. = Oder.
C'bertnettnig, m. —(e) = agrimonie.
Cbe'unt, zie Dbeon.
— it. —e = odeur.
Cbeur', tn., m. u. f.,
= Odien, Wodan.
C'bin,
obtaW = odieus, afschuwelijk, onuitstaanbaar.
= odium, haat.
Vbiunt, f.
tn. — = Odyssee; (fig.) zwerftocht.
Cbljrfeu4, m. = Odysseus, Ulysses.
= kacheltje, oventje.
fiten, f.
Cfen
kachel, oven; bamit
C'fen, m.
to& man feinen ,ttunb bom C. = daarmee
richt men niets dat helpt allemaal niet;
er 0ocft immer 0inter bent C. = hij zit altijd
thuis; man fuc0t feinen binter bent C., man
Labe berm fetbit ba0inter geftecft = zoo de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Clenauffath m. = bovenstuk, kop van een
kachel, wat boven op een kachel ter versiering
enz. is aangebracht.
= bank bij den haard.
Clenbani,
Clenblerh, = ovendeur.
Clengabet, = rakelstok, -ijzer, ovengaffel.
Clettiputer, nt. = huishen, iem. die altijd
bij de kachel zit.
= tegel.
Clenfacbet,
Clentia00e, = klep, sleutel (van de kachel).
= ovenroerstok, krabber.
Cfenfriicfe,
Cfentod), T. = ovengat, -mond.
= plaat (bij oven of kachel).
0103101(10e,
kachelpijp; ovenruimte.
Clenraige, tn.

C'be, tu.

ClettfCtufel, tv. = whop, schop.

so*

CfetticOirni.
Clenlifttirnt, tn.;
f.; :tiir,
kachelilscherm, -spel; -deur.
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C4renreifien.

open doen; einem fan ,er5
zijn hart voor
,iem. uitstorten;
= opengaan.
Cfrner, m.
— = portier, bediende.
hartig, vrij-uit, openbaar, vrij; er bat einen tfritung, iv. —, —en = opening.
offenen nobf = een helder hoofd, vluggen kop; oft (iifter, am iifteften) = dikwijls, vaak; Iln,
fein Oemiit ift febem inbrucf o. = zijn gemoed berbofft foment o. = wat men niet verwacht,
is voor elken indruk ontvankelijk; nuf offener
gebeurt soms 't eerst.
St-a& = op den openbaren weg; bei offenen utter
vaker, vaak, nogal dikwijls.
wren = met open deuren; eine offene State = Often = vrij vaak, vrij dikwijls.
een vacante, open plaats; o. e ,anbetgge, oft'ntafig herhaald, dikwijls herhaald.
fertfcbaft = vennootschap onder een firma; oft i ntal,S = dikwijls, vaak, herhaaldelijk.
ber fader bat nocb 0. = de bakker is nog open ; Ole% am 13fteften = 't vaakst, 't meest.
eerlijk gezegd.
0. gefagt
°alba = ogivaal, spitsboogvormig.
offenbar' u. offettbar = blijkbaar, duidelijk, oft! = o! OW! = ho! och! wel, wel!
klaarblijkelijk, openbaar.
Vbeint,
m. —(e)g , —e
oom.
(ti.) = openbaren (ein gbe, C4nt, nr.Clint,
offenba'rett,
u. f. —(e)g , —e; C.,
—, —en =
beimni g , feine Oebanfen, fein (er5); fief) einem aam; vochtmaat (ongev.
150 L.); Ohm (elec0. = zijn hart voor iem. uitstorten; ivirb trische maateenheid).
ficb bath o. = 't zal spoedig blijken, bekend
= naweide.
[t4ntb, Cfrntet, f.
worden.
— = openbaarder, ont- TM)). (b.) = voor de tweede maal maaien.]
Cffettba'rer, m.
bij
amen.
ofinftoeite
=
dekker.
offtte, $rap. mit %ff. = zonder; o. mein
—, —en = openbaring.
etfenba'rUng,
RBiffen = buiten mijn weten; 5ebtt $erfonen,
manifestatieeed.
Zffettba'runOetb,
0. bie tinber = 10 personen, behalve...; eg
Cffenba'runOgfaube, m. = geloof in de ift nictt gatt5 o. = er is wel wat van aan; bag
Openbaring.
ift nidjt o. = dat is niet kwaad, niet mis;
Cr-fen/telt, tn. —, —en = openheid, openhar- dat is flink.
tigheid, oprechtheid, goedrondheid.
ofptebent', okttebie' = buitendien, zonderdat,
offenfterafa = openhartig, vrijuit.
toch.
— = openhartigheid.
Crfenfter3fgreit,
openlijk of algemeen bekend, obttebin' = buitendien, zonder dat, toch (al).
orfettfunbig
CO'nebaufen, f. = Nergenshuizen.
publiek.
Cfritebofe, m. — = sans-culotte.
Crfettfunbigreit, tv. — = algemeene bekend- obnegfehten
weergaloos, zonder weerga.
heid, openbaarheid, publiciteit.
Cfrneforae, m. = zieltje-zonder-zorg.
klaarblijkelijk.
orfenfiMtlict
oint'llaeacbtet, qlefit4r, :fang% zie u n g e,
offenflb' = offensief, aanvallend.
ad)tet, ,gefiibr, =tiingft.
Cffenfib'biinbnW, f. = offensief verbond.
Cf)tenta*, iv. —, —en = machteloosheid,
iv. — = offensive, aanval; bie ID. onmacht, flauwte, bewusteloosheid.
ergreffen = tot den aanval overgaan.
obtfutilittig = machteloos, niet bij machte,
effenfiblrieg, m. = offensieve, aanvallende bewusteloos, flauw, buiten kennis.
oorlog.
ofto'! = oho!
iiffentlitt = openbaar (Unterricf)t, Stung, Citr, f. —(e0, —en = oor; ezelsoor (in een
Oottabfenit, (ebaube); publiek ($rilfung, Vet, hoek); ba g ivift icb mir binter g ID. f,#eibett
nung, Oebeimnig); auf iiffenttiober Strafe = dat zal ik in mijn oor knoopen; tuer ivirb gent
op den openbaren weg; auf iiffentticbe Rof ten = tauben Cbren prebigen = (fig.) voor doove
op algemeene kosten ; in 't openbaar (auf treten,
ooren preeken; icb fanb emit geneigte g C.
berbanbetn, berfaufen).
een welwillend gehoor, open oor; er fitgt
ftffentliVeit, iv. — = openbaarheid ; an bie hem Zeufer ein C. ab = hij liegt tien advokaten omver; big fiber bie Myren bertiebt,
C. treten = publiek worden.
offerie'rett, fcbiv. (b.) = offreeren ; einem o. = in Sit uthen = tot over de ooren verliefd, in
de schulden ; er taft rtcb nicbt iiber g C. bauen =
iem. een offerte doen.
hij laat zich niet beetnemen, afzetten; eitten
—tt
offerte, aanbod.
Cffeete,
Cf1-13icir, m. —(e) g , —e = offlciaal, bisschop- binter bie Cbrett fcbtagen = iem. om zijn ooren
geven; ba g ift mir 5u Cbren gefommen = dat
pelijke vikaris, kerkbestuurder.
is mij ter oore gekomen; er batt bie Cbren
Cfflitaf'fa*, tv. = dienstzaak.
CffWarberteibiger, m. = toegevoegd ver- fteif = hij houdt zich flink, dapper; zie ook
fauftbicf, rob, tiegen.
dediger.
m. —en, —en = officiant, onder- ,
tbr f. —(e`g, —e = oog (van een naald),
geschikt ambtenaar.
oor (van een kan e. d.), hengsel, gat in een
offiOeff' = officieel; 0. inerben = (van een bijl (voor den steel).
engagement) publiek worden.
;Wren, fcbm. (b.) = oogen in de naalden maken.
CffiAier', m. —(e) g , —e = officier.
CO'rettgar3t, m.; :beittte, in. = oorlIarts;
CffWer'llburfMe, tn.; :examen, f. ; :fteffe, -biecht.
tn. = officierslloppasser; -examen; -plaats.
ofrrenbetanbettb = oorverdoovend.
Zffiain', tn. —, —en = officina, werkplaats, Cirrenilbliifer, m.; : bliiferef, tn. =
apotheek, drukkerij.
blazer; -blazerij.
offWitea' = officinaal, (als) geneeskrachtig CO'rettbietter, tn. = mooiprater, vleier.
(erkend).
CfrrenlIbraufen, f.; :ffebertnauts, tr.; :lint,
= officieus.
m.;:floWie, tn.= oorilgesuis ; groot -vleermuis;
..5ien = officie, plicht, -vloed (of -vloeiing); -klep (of -lap).
CffiVunt, f.
taak.
Cirrenilffingen, f.; =frantbeit, tr.; =reffien,
afrnen, fcbiv. (b.) = openen, open maken, f. = oorligetuit; -ziekte; -pijn.

often = open, ontvankelijk, toegankelijk, open-
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Cfrrettlifaufen, f.; =Crimea, tit ; =febutauC
m. = oorligesuis; -smeer; -genot (of -streeling, verlu'tiging voor 't oor).
Cb'renilfMntera, nt.; :3euge, m. = oorilpijn;
-getuige.
= oorlluil (ransuil,
Cbr'lleute, tv.; :fettle,
velduil); -veeg (-vijg).
=
om
de ooren slaan.
obrfeigett, (t).)
Cbflifinaer, m.; : gebange (ob. :gebenf), f.;
:liffen, 1 . = oolvinger (pink); -hanger (-tooi) ;
-kussen.
Cbrlii[OPMett, 1. = oorlelletje.
Ctirlatf), f. = gaatje in 't oor.
Cbr'ilikiffet, m.; :ntuftbef, tn.;
oorillepeltje (-peuter); -schelp; -ring (-knop).
Clnlfrintecte, tv.; 44:1ritle, iv.; :trammel,
tv. = oorlislak, -spuitje; -trommel.
Cbr'lltuunit, In.; =3iPte1, m. = 001'11 worm;
-tipje (-lel).
tbits'fa% 1. = hoos, schep.
o jee! o jeminee I
oje'! ojelnitte!
= One ,often.
U.
okarina.
.. nett
CfarVna, to.
©feani'be, zie 03eanibe.
offult' = okkult, geheim, verborgen.
Cfonom', tn. -en, -en = oekonoom, landhuishoudkundige, beheerder van een (groot)
landgoed; huishouder, huisbestuurder (van
een groote inrichting).
iotto'ntettniiiti e, tv. = hooge pet.
-it = oekonomie, (land)Chntonties , tv.
huishoudkunde; doelmatige inrichting, samenstelling; boeregoed.
tfonantie'gebaube, zie Sirtfc4aft4ge.

g

iifottolnifit = oekonomisch; zuinig; geldelijk.
- = oktaeder, achtvlak.
Citae'ber, 1.
Citant', tn. -en, -en = oktant (een astron.
werktuig).
CitaW, f. -4, -e = octavo.
-, -ben = achtste klasse (laagCita'ba,
ste van 8 klassen).
Cftab' banb, m.; :format, f. = octavoildeel;
-formaat.
-, -it = octaaf.
efta'be,
Crtablan', m. = Octavianus.
Cftett', f. -(e)4, -e = oktet, achtstemmig
muziekstuk.
Cfto'ber, in. -(4), - = October.
-e = octodecimo.
Citobea', f.
oktogoon, achtCftogott', f. -(e)4, -e
hoek.
eftrol' (spr.: oktrwa), tn. u. f. -(4), -4 =
octrooi.
oftronie'ren, fo4n). (4.) = octroyeeren, opleggen, wettigen.
Cfutaf, f. -(e)4, -e = oculair, oogglas (in
een kijker).
Cfutar'infpeftion, tv. = schouwing.
Mutation', tv. -, -en = oculatie, enting.
Cluft, vb. CYfulirottntag, tn. = Oculi (de
3de Zondag in de Vasten).
(0.) = oculeeren.
ofulte'rett,
Cfuliff, tn. -en, -en = oculist, oogarts.
oekumenisch, algemeen kerkiifuntenifrb
vergadering bijv.).
occident, westen,
,r.'..faibent', tn. -(e)4
avondland.
occidentaal, westelijk.
of3-ibental(iftb)
oosterlengte.
C. V. = liftlicOe
f. -(e)4, -e = olie; in b. maren = in
olieverf schilderen.

onanieren.

i'llbaunt, at.; :berg, tn.= olijfllboom; -berg.
Cti bilb, f. = beeld of portret in olieverf.
&Watt, 1. = olijfblad.
gybettburgifit = Oldenburgsch.
olieverfsteendruk.
Ct'brucf,
oleander.
Clean'ber, tn.
Ctealter, tn. -4, - = olijfwilg.
oleine.
Cleitt', 1. -(e)4
fc4n). (i).) = olien, zalven.
trfarbe, ht. = olieverf.
trfarbentiruti, m. = olieverfdrukm..
= olietrIlfafb T.; 410*, in. ; =ffectelt,
II
vat; -flesch; -vlek.
= olijf; oliehoudende vrucht
C1'fruifjt,
(raapzaad, koolzaad).
1.'garten, m. = olijvetuin.
Ci'llgetniithe, 1.; :gefMtnacf, m.;
f. = olieilverfschilderij; -smack; -houdend
gewas.
m. = stijve, domme lummel, botmuil
(er fteOt ba, gloat tale ein Z.).
&barn, = oliehoorn.
= olieachtig, vettig, vol olie.
ij'firitt,
-n = oligarchie, hoertv .
schappij van enkelen.
ottgar'dy0M = oligarchisch.
in de tijden van
Clitn: 6u Clim4 Beiten
Olim, in 't jaar nul.
olijf.
-,
©title,
CI-1s t/cull baunt, m.; :ernte (:fefe), tv.; ,.farbe,
to. = olijfilboom, -oogst; -kleur.
oti'benlifarbig; :fiirtnig; :gran = olijfllkleurig; -vormig; -groen.
cfrbettliboi3,
:jefe,
1. = olijtilhout;
-oogst; -olie.
Cliber, tn. = Olivier.
:lame,
I'll Panne, tn.; :frug, In.; :furtjen,
= oliellkan; -kruik; -kook (of lijnkoek);
-lamp.
- = ollaCrta iobri'ba (spr.:
podrida, mengelmoes, allegaartje.
Chnt, m. -(e)4, -e = salamander; molm.
= olieverfschildering.
thttaferei,
oliellmolen;
m.
ti'llutiibte, tv.;
-slager (bezitter van een oliemolen).
=frbid=
= 4)ffillt3e,
qaat,
, Aer, m. = olie 11 papier ; -plant ; -zaad; -slager.
f. -e4 = glycerine.
011141, to. -, -en = 't °lien, zalving; tette
= laatste oliesel.
:31t1eig, m. = olijfllbosch; -tak.
CUint0', tn. -(e)4 = Olympus; (int Zeater)
engelebak.
-n = Olympiade.
CUmn4na'be, tv.
Cfnnt'pler, tn. -4, - = bewoner van den
Olympus, god.
()Until:10M = Olympisch.
= Omega.
Cintega u. Cme'ga, 1. —(b),
Ctnefetle, tn.
—n; C., f. —(04, —e =
omelet.
f. -4, mina = omen, voorteeken.
ontittiW = omineus, kwaad voorspellend.
Cnt'nibtO, m. - u. ..buffe4, - u. ..6uffe =
omnibus.
ontniOotent' = omnipotent, almachtig.
- = omnipotentie, almacht.
entittOotett3',
Cinnitio'ren, q31. = omnivores.
=
onanie.
Cnattie',
onante'ren, fMtv. (f).) = onaneeren.

rnanift.
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erbenOgefeiffdsft.

oPPofitioneir = oppozitioneel, tot de oppoCnaniff, m. -en, -en onanist.
zitie behoorende, oppozitie
Cite'ga:See, tn. = Onegameer.
CP4ofition4'llblatt, f.; :Partei, tn. = oppoCtaelt, tn. -4, - = oom.
; - partij.
Cnontaltiton, 1. -b, .. fa u. fen = onomastikon, naam-, zaak- en woordelijst; ver- CIrtatib u. CptatitV, tn. -(e)4, -e = optatief,
wenschelijkheidswijze.
jarin gsvers.
ottontatopoellicii, onontatoPijelifc4 = ono- optie'ren, fcbtv. (b.) = opteeren, kiezen,
besluiten.
matopoetisch, klanknabootsend.
-, -n = onomatopee, CIrtit, tn. - = optika, leer van 't Licht.
CnontatopiVie,
m. -; ClYtiftt4, nt. -, - fe =
klanknabootsing.
Cntologie',
-, -n = ontologie, leer van optikus, gezichtkundige, vervaardiger van
oogglazen.
't zijn, van 't bestaan, zijnsleer.
ZOtintalen, 431. = optimaten, voorna'men.
m. -(e)4, -e = onyx.
CPtinti4Inu4, m. - = optimisme.
= Cberl3oft,atmt.
C. V.
Oat' = opaak, ondoorzichtig, dicht.

c4iat', m. -(e)4, -e = opaal.
opaciteit, ondoorzichtigC0a3itiit', to. heid, dichtheid.
-n = opera.
Z'Per, tv.
CPerateuri, m. -4, -e = operator, operateur.
aeration', to. -, -en = operatie.
operatib' = operatief, van de operatie.
-n = operette.
CPererte,
(h.) = opereeren.
operie'ren,
CVerment', f. - = operment, koningsgeel.
C'pernilbiAter, In.; :birettor, m.; :0(14, T.
(ob. :gutter, m.) = opera!! dichter ; -direkteur ;
-kijker (tooneelkijker).
C'pern II Oau4, f.; ,faal, nt.; :flinger, in.; :tegt,
m. = operal gebouw ; -zaal ; -zanger; -tekst.
f. - = offer, offerande, slachtoffer; er fief aum C. be4 3off4baffe4 ob. bem
3otfOaffe bum C.= hij viel als een offer van

den volkshaat; ein C. barbringen een offer
brengen; er feute rein C. = hij ontzag geen
opoffering.
CPlerilaltar, m.; :binbe, tn.; :biener, m.;
:Nen% m. = offeril altaar; -band; -dienaar;
-dienst.
CPlerer, tn. -4, - = offeraar.

CO'ferlIfeft, f.; :flatnme,
greubigteit,
tv. = offer feest ; -vlam ; -vaardigheid.
1.; :getb, 1.; Jaftett, m. =
offer II vat; -geld; -kist.
CO'ferIllantnt, 1.; :maul, f.; ,nteffer, 1. =
offer II lam ; -maal; -mes.
oplern fcbtn. (0.) = offerers; opofferen.
CP`ferlIPriefter, m.; :rand), m.; :1Mate, tn. =
offer priester ; -damp ; -schaal.
CO'ferlIftod, m.; :tier, 1.; :tob, m. = offerllblok; -dier; -dood.
C)Irferung, = offering; Maria CPferu tt g,
tv. = Maria-prezentatie (21 Nov.).
CO'fertuein, m. = offerwijn.
oplertuittig = offervaardig.
m. -(e)4 = ofiet, slangsteen.
CPiat', f. -(e)4, -e = opiaat, opiumhoudend
middel.
= opium.
C'4iium, 1.
oViuntbaltig = opiumhoudend.
C'Pittinraudyr, tn. = opiumschuiver.
= opodeldok.
Cpobabot, 1. u. m.
Cporfunt, f. -4, -4 = opossum (een Virgmisch buideldier).
ZPOonent', m. - en, - en = opponent, tegenstander (in 't debat).
opponie'ren, fcbm. (b.) = opponeeren.
opportun'= opportuun, met de tijdsomstandigheden in overeenstemming.
CpPortunWntu4, m. - = opportunisme.
COPortuttiff, m. -en, -en = opportunist.
-, -en = opportuniteit.
CpPortunitiit',
-, -en = oppozitie.
C4iofition',

CPtintiff, m. -en, -en = optimist.
Otintrftifit = optimistisch.
Wtift# = optisch, 't gezicht betreffende;
Otficbe Ofiifer = lenzen Otifcbe Zduicbung =
gezichtsbedrog.
CVtome'ter, f. u. nt. -4, - optometer,
werktuig om de scherpte van 't oog to meten.
opulent' = opulent, machtig, rijk, weelderig.
elnifettA', tn. - = opulentie.
C'4iu4, f. -, Opera = opus, werk.
Cr, f. u. m. -(e)4, -e = or (Zweedsch geldstukje: 0,675 cent).
Cra'rel, f. -4, - = orakel.
= orakelachtig.
oraletbaft,
CrailetlIfPruck nt.; :ton, m. = orakeillspreuk, -toon.
oral' = mondeling.
= orale (hoofddoek van den paus).
Crale,
-, -n = oranjeCran'ge (spr.: oreizje),
appel, sinaasappel.
-n =
Crangerie' (spr.: ordzjerie),
orangerie.
oran'neffarben ob. :farbig, :getb = oranjellkleurig; -geel.
Cran'geftufb m. = Oranjerivier.
Cranigettllbaunt, m., :btiite, W.;
m. = oranje 11 boom; -bloesem; -(of sinaas)appelkoopman.
C'rang:ltlan(g), m. -4,-4 = orang-oetan(g).
Crain-ten, f. = uranje.
= (een) Oranje.
Craltier, tn.
Crattleflut m. = Oranjerivier.
Crane, nt. -(e)4, -e = rood leeuwebekje;
marjolein.
Ora'tio
- = indirecte rede.
Ora'tio recta,
- = directe rede.
oratorisch.
orato'rifit =
..rien = oratorium.
Cratosriunt,
Crclielter (spr.: ork..), f. -4, - = orkest.
orMeftrat' = orkestraal.
rien = orchestrion,
Crifyltrion, f.
groot orgel.
-n; CettO41flan3e, tn. =
Crifyibe'e,
orchidee.
Cr'cu4, zie Crfu
orb. = orbindr.
= ordalien, godsoordeelen.
Crbalien,
Cr'ben, m. -4, - = (klooster- en ridder)orde.
Cr'ben4battb, = ordelint; (vlinder) weeskind: ba4 rote C. = 't roode w.; ba4 btaue
C. = 't blauwe w.
Cr'ben4bruber, m. = ordebroeder (van een
ridderorde); ordesbroeder (van een geestelijke orde).
Cr'ben4feft, f. = ordefeest.
Cr'ben4geiftlicOer, m.= monnik, ordesbroeder.
Cr'bett4geliibbe, f. = gelofte.
ordesverbroedering,
Cr'ben4gefeltfcbaft,
-broederschap, congregate.

Crben00au0.
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Cr'bett4ba10, 1. = ordeshuis.
= ordeketen.
Cebetteette,
Cr'bett4fleib, f. = ordeskleed.
Cribett411freug, 1.; :pfriinbe,
:regel, tn.;
:ritter, m. = orde kruis ; -inkomsten ; -regel;
-ridden
= geestelijke zuster.
Cebett4fittuefter,
= ordester, -kruis.
Cribenetern,
= broederschap.
Cr'belOberbriiberung,
Cr'bettftefen, f. = ordewezen.
Criben43nri)t, to. = kloostertucht.
or'bentlicl) = gewoon, ordelijk, ordelievend,

net, fatsoenlijk, oppassend, behoorlijk, bepaald, geregeld; o er $rofeffor, Micbter =
gewoon professor, rechter; ein o..er Vann =
een net, fatsoenlijk, ordelijk man; o ..e4
Viibcben = oppassend meisje; er trinft o. =
behoorlijk ; mir tourbe o. angft = ik werd beTaald bang.
Cr'ber, —n = order, bevel; bestelling,
order; M4 auf toeitere 0. = tot nader orde;
0. parieren = gehoorzamen.
Cr'ber3ettel, in. = ordernota.
= ranggetallen.
Orbittalia,
tv. = ranggetal.
= gewoon, alledaagsch.
Crbinariar, f. —(e)4, —e = ordinariaat, hoofdleeraarsambt.
Orbina'r10, m. rien = klassevoogd,
hoofdleeraar; gewoon professor; bisschop;
geneesheer.
—n = ordinaat.
Crbinale, to.
Crbination', —, —en = ordinatie, inwijding, bevestiging van een geestelijke ; ook:
(medisch) voorschrift.
orbittle'ren, fctn. (b.) = ordineeren, inwijden,
inzegenen; (med.) voorschrijven.
orb'nett, fcbto. (f.) = ordenen, regelen, schikken, rangschikken.
= regelaar, schikker,
CrbIter, m.
voorzitter.
CrbItung, —, — en = ordening, regeling,
orde, regel; [verordening]; orde, klasse; volgorde.
orbsnung4liebettb = ordelievend.
orb'nuttOntafilg = overeenkomstig de orde,
OrbItuttOruf, m. = 't tot-de-orde-roepen;
regelmatig, methodisch, behoorlijk.
ben 0. ber4angen (ither erten) = iem. tot de
orde roepen.
orbItung6luibrig = in strijd met de orde,
wanordelijk.
OrntuttgNabl, to. = ranggetal.
Crbonnan3', tv. —, —en = ordonnantie, bevel; ordonnans (militair, die voortdurend ten
dienste van een bevelvoerend Older gereed is).
C)rbonnang'bauL 1. = soldatelogies.
orbonnatqutatig = volgens ordonnantie.
Crbonnan3'offi3ier, m. = ordonnansofficier.
Cebre, zie Crber.
—n = oreade, berg-, boschCrea'be, tn.
nymf.
organ', f. —(e)4, —e = orgaan.
Organifation', to. —, —en = organizatie.
Organifa'tor, in. —4, ..to'ren = organizator.
orgattifato'rife4 = organizatorisch, organizeerend.
orgaltifit = organisch.
organifie'rett, 1c4in. (f.) = organizeeren.
..men = organisme.
Organi4InuL m.
Organiff, m. —en, —en = organist.
tv. — = orgeade,
(spr.:
orzjade),
Crgea'be
amandelmelk.

Crt.

—n = orgel; orgel(plaats) in
Or'gel,
de kerk, koor.
Cr'neill bag, tn.; :ban, m.; :bauer, m. =
orgel II blaasbalg ; -bouw ; -maker.
:gebitufe, f. = orgellikoor,
Cr'getil Mor,
-kast.
Degelit, fcbro. (b.) = orgelen, orgel spelen,
tjingelen.

CegelljOfeife, tn. ; :Ounft, m.; :regifter, f. =
orgel II P i.iP ; -punt; -register.
;
=ftiicf, f. =
orgel II spel ; -speler ; -(muziek)stuk.
Cr'gelll treter, en.; :inert, f.; :Pm
=

orgel II trapper; -werk ; -register.
Ci'gie (spr.: orgkie), tv.
—n = orgie, geheime godsdienst, slemperij.
Orient' (spr : oorjent), m. —(e)4 = orient,
oosten.
Crientale, m. —n, —n = orientaal, oosterling.
= orientaal, oostersch.
Crientaliff, m. — en, — en = orientalist, kenner
van de oostersche, in 't bijz. van de Semietische talen.
orientie'rett, fits. (t.) = orienteeren; WI) o.
= zich oribnteeren, zich thuis vinden.
—n = oriflamme, oude
Crifictut'ute,
rijksbanier van Frankrijk.
I. original' (spr.: gki ...) = origineel, oorspronkelijk.
II. :Original', f. —(e)4, —e = origineel, oorspronkelijk stuk, minuut; zonderling; in 0. =
in 't origineel.

Original' II anOgabe,

:faftur, m.;:gentkilbe,

1. = origineele uitgaaf ; o. faktuur ; o. schilderij.
= originaliteit.
11:). —,
Criginal'urfunbe, tv. = minuut.
Crigineberpacfung, tn. = origineele verpakking.
origineW = origineel.
Crinolo, m. = Orinoko.
Orion, m. = Orion.
= Orkaden.
Crfa'ben,
Organ', m. —(e)#, —e = orkaan.
Cr110, m. = Orkus (onderwereld en beheerscher van de onderwereld).
Crlean', m. — (e) = orleaan, roods kleurstof.
Crleanift', m. —en, —en = Orleanist.
Celeatt4 (spr.: ..d), f. = Orleans.
— = orleans (een geweven
Celeatt6, tn.
stof).
CrlogfrOiff, f. = oorlogschip.
CrInu3b, m. = Ormuzd (de hoogste Goedheid).
Ornament', 1. —(e)4, —e = ornament.
ornautentte'ren, fcbto. (Do = ornamenteeren.
— = ornamentiek, ornaCrttauten'tif,
mentleer en -kunst.
Crnat', 1. —(04, —e = ornaat, ambtsdracht.
Crititip II log', m. —en, —en; :logic', iv. — =
ornithoilloog (vogelkundige); -logie.
ornitbolo'gifrO = ornithologisch.
Crognofie', tv. — = orognozie, gebergteleer.
Crogralrnie', tr. — orografie, gebergtebeschrijving.
orogra'Obifit = orografisch.
4, ..e'en = orpheon, concertzaal.
Crbile'unt,
— = orseille,
Crfeit'le (spr.: orzelje),
verfmos.
I. Crt, m. —(e)4, —e u. trter = pleats (ook
voor stad, dorp), plek; an 0. unb Sterte =
op de bestemde plaats, op zijn plaats; toir
trafen an O. unb Steffe ein = we kwamen ter
bestemder plaatse aan; am biefigen Otte =

Crt.
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bier ter plaatse, alhier; an alien Crten unb
%den (ob. enben) = aan alle kanten;
am angefid)rten Orte = ter aangehaalder
plaatse; tcb mettle& Crt4 = ik van mijn kant;
f)iiberen Ort6 = van hooger hand of aan 't
hof; alter Orten = overal; ba4 Yaffe ft an
feinen C. geftertt = dat last ik daar; gebiirfgen
Otte& = ter geschikter, ter bevoegder plaatse.
II. Crt, m. u. f. —(e)4, —e = els, prism.
Crt'befrOretbung, W. = plaatsbeschrijving.
Cabrett, t. = hoekplank.
ortftobor = orthodox.
Crtbobogie', M. — = orthodoxie.
CrtboeOte', Crt§oe'011, to. = orthoepie,
uitspraakleer.
ortboellifcb = orthoepisch, juist uitgesproken, de orthodpie betreffende.
ertOonrapbie', W. —, — n= orthografie, spelling.
ortbogralrnifcft = orthografiscb, juist (gespeld), de spelling betreffende, volgens de
spelling.
Crthopiibte', W. —, —n = orthopedie, genezing van lichaamsverkromming.
ortbol)ii'btfcti = orthopedisch.
ertboOtibift', nt. — en, — en = orthopedist.
iiirtlid) = plaatselijk.
treliChfelt, tn. —, —en = plaatselijkheid,
Tlaats, plaatselijke toestand.
Crtotan', tn. —(e)4, —e= ortolaan, tuinmerel.
Crta'abberb, f. = bijwoord van plaats.
Crtg'attgabe, W. = opgave van plaats.
Crtrbefct)affenbett, iv. = plaatselijke gesteldheid.
CrtWbefaireibuttg, tn. = plaatsbeschrijving.
CrrfrOaft, tn. —, —en = plaats, plaatsje, stad,
dorp, gehucht.
ert'fr§elt, 1. —(e)0, —e = zwengel, zwenghout.
Crtie II nebrauck m. ; :nebiichtnid, 1. = plaatselijk gebruik; pl. of lokaal geheugen.
Crt6' t getftildier, in.; :Ofarrer, tn.; :4)ott3c1,
tv.; :ftatut, f.= plaatselijk(e) geestelijke; pl.
dominee of pastoor ; pl. politie; pl. reglement.
Crt6'beranberung, M. = verandering van
plaats.
Crtrborfteber, m. = burgemeester, plaatselijk hoofd.
COctitattotr 2c., zie C45iltation 2C.
tre, W. —, —n = oog (voor een haak).
Cfi'rN, at. = Oziris.
C4'far, m. = Oscar.
C4ntalte, m. —n, — n = Ottoman, Osman, Turk.
oernasnifft = Ottomansch, Osmansch, Turksch.
Oft, m. —(e)4, —e; C'ften (korte 6), at. —4 =
oost, oosten, oostewind; Oft, eitb, deft, babeim
ift4 am heft = oost, west, thuis best.

C3on.

alterlic0 = Paasch...; iifterticOe Ziefcbte =
Paaschbiecht.
C'ftertuaer, it). = aristolochia, pijpbloem.
lterilnieffe, in.; :mount, nt.; :montag, m. =
Paasch li mark t(-mis) ; -maand ; -maandag.
C'ftern, W. ob. Stag. = Paschen; 5u C. =
met Paschen.

t'fterrelit, f. = Oostenrijk.
t'fterretrtier, m. --, — = Oostenrijker.
alterreic4ift# = Oostenrijksch.
Cs fterlIfonntan, m.; :tan, m.; :ii/Oti)C, W.;
=5eit, W. = Paasch II zondag ; -dag ; -week; -tijd.
Cfrfrietlattb, f. = Oost-Friesland.
CfrgOte, m. —n, —n = Oostgot.
oft'notifct) = Oostgotisch.
eftin'bien, 1. = Oost-Indict.
Cftintienfabrer, m. = Oost-Indievaarder.
Citin'bier, m. —4, — = Oost-Indier, Hindoe.
oftia'bifd) = Oostindisch.
iiirtIcti = oostelijk, ooster...; iiftticbe range =
oosterlengte; O. bon gnatanb = oostelijk, ten
oosten van Engeland.

Cfrnorbofe, nt. = Oost-noord-oost.
Cfrpreuten, f. = Oost-Pruisen.
eftract4'nuO, Cftrati#rno4, Oftra#41n224,
.at. — = ostracisme, schervegericht.

Cfrreic1), f. = Oostenrijk.
Cfrfee, W. = Oostzee.
Cfrfette, ill = oostzijde, -kant.
Cfrfiibofr, m. = Oost-zuid-oost.
ofrrniirt4 = oostwaarts.
Cit'hiittb, m. = oostewind.
COittation' (spr.: ..tsilja..), m. —, —en =
oscillatie, slingerbeweging, slingering.
o43-ittie'ren, fcb to. (lj.) = oscilleeren, slingeren.
Ctabeili, 1. = Tahiti of Otaheiti.
Ctalnie', tv. = otalgie, oorpijn.
etta'bertnte, $t. = ottaverime, achtregelig
vers, stanze.

Crter, tn. —4, —; C., M. —, —n = otter.
Crternfann, m. = otterjacht.
erternge3iirbt, f. = addergebroed.
orterlotn3igtteln = uiterst klein.
Ctti'lle, M. = Ottilia.
I. Cttonta'ne, W. —, —n = ottomane, lage sofa.
IL Cttonta'ne, m. — n, —n = Ottoman, Turk.
ottonta'niftt) = Ottomansch, Turksch.
Cubliet'te (spr.: oubliette), tv. —, —n =

oubliette, onderaardsche burchtkerker.
Outsider (spr.: autsajde), m. = outsider,
niet-belanghebbende, iemand die er niet bijbehoort ; op wedrennen, een paard, dat weinig
winkans heeft.
Cubertfire (spr.: oe ..), W. —, —n = ouverture.
obal', abj.; C., 1. —(e0, —e = ovaal.
Cftll a'frtfa, 1., :ante'rtfa, f.; :alien, f. = 01)12'r-turn, f. --4, ..rien = ovarium, eierstok.
Cbattott', tv. —, —en = ovatie, huldebetoon.
Oost- 1 Afrika ; -Amerika ; -Azie.
Cbtbi, tn. = Ovidius.
Cften'be, 1. = Ostende.
Cgat'fiture, to. = oxaalzuur, klaverzuur.
oftenfrbet = ostensibel, toonbaar.
oftenftb'= ostensief, aanschouwelijk, pronkerig. Crijott, f. —(e)4, —e = okshoofd.
COW, f. —(e)4, —e = oxyde.
Citentatton', iv. — = ostentatie, vertoon.
Cgnbation', m. —, —en = oxydatie.
C fterabenb, tn. = Paaschavond.
onble'ren, 1c4tb. (b.) = oxydeeren.
C'fterblume, W. = anemoon; gele narcis.
Cglmen', f. —(e)4 = oxygenium, zuurstof.
clterllet, f.; =feler, tv. ; =ferien, 4311. =
‘03ean
u. Ciean', m. —(e)4, —e = oceaan.
Paasch 11 ei ; -viering ; -vacantie.
C' fterllfeft, f.; :flaben, m.; :few, tn.; :lantut, 03eant'be, efeanite, M. —, —n = oceanide,
zeenimf.
1. = Paaschgeest, -kook; -kaars; -lam.
Cfterte', iv. —, —n = osterie, (Ital.) herberg. Cpainten, 1. = Oceanie.
01terlanb, f. = Oosterland, de streek tus- o3ealtirct) = oceanisch.
schen Saale en Mulde.
Con', f. —t = ozoon.
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13, f. = P; bern ha icb ein 43 borfcbreiben =
dat zal ik beletten.
p. — per, pro.
V. W. = per Vibreffe: per adres (p. a.).
p. a. = per annum, jaarlijks.
Pa. = 43rima (>vecbfel).
if *a(a)'ie, tn. —, —n = erwt, doperwt;
Oa(a)s fen, fcblro. (b.) = doppen].
Wan', m. —(e) g , —e = paean, plechtig lied,
loflied, jubellied.
*aar, 1. —(e) g , —e = paar; ein 43. Sdlube=
een (bijeenhoorend) paar sch.; ein p. rage =
een paar (eenige) dagen; mit ein p. Borten =
in weinig woorden; bie p. Z5'abre, bie er nocb
Au teen bat = de weinige jaren ...; au
Waren treiben = op de vlueht drijven; onderwerpen, bedwingen; fie fpielen p. ober
unpaar = even of oneven.
iaa'ren, fcbto. (b.) = paren, koppelen ; vereenigen, paren, verbinden; Otiume p. = copuleeren; WO tt. = (zich) paren; zich verbinden.
Oaarsuial: ein p. = een paar maal, een paar
keer.
43aasruna, it). —, —en = paring.
Oaarslueife = paarsgewijze, bij of in paren.
*aar'aeit, to. = paartijd.
*MIL zie 43a p ft.
13mi% 111. —, —en = pacht(geld), huur.
*arfit'brief, :foutraft, tn. = pachtcontract.
Oatfrteit, fcbto. (b.) = pachten.
*atirter, iidj'ter, m. — g , — = pachter.
*aftts II gefb, f.; :gut, f.; :Ijof, m. .----- pacht II geld ;
-goed; -hoeve.
13titftstung, tn. —, —en =pacht (nl. 't pachten,
't pachtgoed, -verdrag, -geld).
*atfits bertrag, nt. = pachtcontract.
0 arbtluelfe = in pacht, bijwijze van pacht.
*aft ril3eit, to. ; :3110, m. = pacht II tijd ; -huur.
*affAbersuien, tT3t. = pachydermen, dikhuidigen.
43actfications, zie 43aaififation.
*aci'ficbakii (spr.: passiffik .0, M. = Pacificlijn.
I. 43aff, m. u. 1. —(e)g , —e u. 43iicfe = pak,
bundel (brieven, boeken, kleeren); mit Sad
unb 43. = met pak en zak.
II. *aft, f. –(e)g ; *arra* (spr.: . .aazje),
1. = gepeupel, gemeen yolk, gespuis.
*titian', m. —(b), —(g) = speurhond van de
politie, bullebijter, Pakaan, agent (v. politie).
13iiris cOn, f. —b, — =-- pakje, pakket; jeber
bat fein 43. au tragen = ieder heeft zijn eigen
zorgen, zijn eigen pakje to dragen.
*arise-IL f. = pakijs.
I. Vacifen, m. — g , — = pak, bundel.
it. paclen, !Atm (b.) = pakken, (in)pakken,
vatten, grijpen; flit 0. = zich weg pakken;
pacfe bid)! = scheer je weg! Zeratoeiffung
padt mitt) = grijpt mij aan ; ein pactenbeg
Zucb = een boeiend, pakkend boek.
*acsfer, m. — g , — = pakker, emballeur.
*titterer, Iv. — = pakkerij, emballage.
13acsierfofin, m. = pakloon, emballage.
*atteref, m. = pakezel, lastdrager.
*mkt', zie 43afet.

Vatanfin.

*attiong, 1. — = packfong, soort nieuwzilver.
*atis fittuC f. = pakhuis.
*atf'fiof, m. = entrepOt.
llatilinetf)t, tn.; loften, $I., :feinluanb,
to. = pak II knecht (emballeur) ; -kosten ; -linnen.
*acistuelfter, in. = bagagemeester, pakhuisbaas.
*acilnabef, m.; :Palner, 1.; =pferb, 1. =
pak 11 naald ; -papier ; -paard.
*atts Ilraum, m.; :rieinen, tn.; :fatter, m. =
pak 11 huis ; -riem ; -zadel.
Vad'triiger, in. = pak-, lastdrager, pakjesdrager.
*aftstuM, f. = paklinnen.
*netting, W. —, —en = pakking (aan machines
e. d.); verpakking; natte inwikkeling (van
zieken).
*ads luagen, m. = bagagewagen, vrachtwagen.
Vadluerf, 1. = pakkerij, horden voor beschooling.
Vatfluefen, f = bagagewagen, -afdeeling.
*afts3eug, f. = pakgoed, emballage.
*adsalutrti, f. = pakgaren.
Vabagotr, m. —en, —en = paedagoog.
*abanosnif, to. — = paedagogie.
Otibago s nifdi = paedagogisch.
*abano sniutn, f. --, .. glen = paedagogium,
vormschool voor onderwijzers, inrichting voor
opvoeding.
tjMb'bc, to. —, —n = padde.
tlabsbefit, fcbtu. (b.) = ploeteren, morsen.
*allifftafr, tn. --g , — = padisha, grootheer.
*asbua, 1. = Padua.
*abualter, m. — g , — = Paduaan.
I. paff! = paf!
II. 43aff, m. —(e) g , —e = paf, knal.
III. paff = verbluft, verdoofd, beduusd.
Oarten, fcbtv. (b.) = paffen, knallen, smoken.
Fag. = 43agina, eite.
glagainentsfifffer, f. = zilverhoudende baren.
*anatiWinuL m. — = paganisme, heidendom.
13asge (spr. paazje), m. —11, —n = page.
*cti genl)lenft, nt. = pagedienst.
*as atna, to. —, —d = pagina.
paginte'ren fcbro. (b.) = pagineeren.
*ago'be, hi. —, —n = pagode, Indische
tempel, afgodsbeeld.
Oaf)! = bal
;air (spr.: par), m. --- g, — g = pair, lid
van den hoogsten adel in Frankrijk; lid van
't Heerehuis in Engeland.
*airs frbaft, In. — = pairschap.
*air4sfaininer, In. = kamer der pairs.
Vairinuiirbe, ro. = pairschap.
43aret', f. —(e)g , —e = pakket, pakje.
*flier liffoot, 1.; :Oorto f.; :Ooft, in.; =few
bung, tn. = pa kket II boot; -port(); -post; -zending.
*along, zie 43actfong.
*aft, m. —(e) g , —e(n) = pact, verdrag, contract.
paittesren, fcbto. (f'.) = pacteeren, bij verdrag
bepalen.
*Mathis, tn. —(e) g , — e = paladijn, hofridder.
*afelW (spr.: pale), 1. —, — = paleis.
*afflatus, ni. —(e) , —e u. ---, = palankijn,
draagstoel.
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*antoffettierchen.

ValtiograOW, in. -en, -en = palaeograaf.
= pampa.
-,
vainlia,
ValiiograpOie', tn. = palaeografie, leer Vant'pe, tn. - = dikke pap.
van de schriftsoorten van Oudheid en Middel- Vamptifer f.
-e = pamflet.
eeuwen, handschriftkunde.
m. -en, -en; Vanftf#let',.
Oalaogralibifdi = palaeografisch.
fftreitier, m. = pamfletist, pamfletschrijver.
Vataolog', m. -en, -en = palaeoloog, iem. VantOL m. = dikke brij, pap.
van de oude leer.
tiatdvfett, fcbtn. (ti.) = eten, schransen.
= Paleologen (0. 11.keizer- Vant4u'fr4e,
Valiioto'gett,
= slof.
geslacht).
I. Van, m. = Pan, herders-, veld- en woudgod.
Valiiontologie', tv. palaeontologie, leer- II. Van, m.
= (Slay.) heer.
van de versteeningen, van de voorwereldlijke Vanacee', zie $anape.
schepselen.
43anaf46', zie $anafbee.
*daft', Valaft, tn. -0, $atiifte = paleis, Va'nanta4ut, tn. = panama(hoed).
aanzienlijk woonhuis.
Vandeljee', 1.-4, -4 = panache, veelkleurig ijs.
Palaft'artig = paleisachtig, grootsch.
= Panathenwen, feest to
Vanatbettil'en,
Valaffbante, = dame du palais.
Athene.
Valiifti`na, 1. = Palestina.
-n = panacee, wonderVanave`, tn.
Valaltra,
.. ftren = palaestra, wor- middel, universeel middel.
stelschool.
Vanbannoinion, Vantliinto'niunf, 1. -g,
= paleisopstand, -reValdrrebolution,
nien = pandaemonium, duivelerijk.
volute.
= pandekten, verzameling
Vanbeisten,
atatar = palataal, gehemelte
van rechtsspreuken.
= voor-gehemelteletter.
Vanbo'ra, tv. = Pandora.
4I.alatallaut,
Vaiatin', tn. -(e)a, -e = paltsgraaf.
4.3anbo'renbilitfe, in. = doos van Pandora.
I II.
m. -(e)a, -e; 13alatt'ne,
Vanbur', m. -en, - en = pandoer, Hongaarsch
-n = palatin(e), pelskraag.]
soldaat.
Palts, paltagraafschap. Vaned', 1. -(e)a -e = paneel, lambrizeering.
43atatinat', -(e)a
Palatijnsche heuvel.
Odati'niffter
Vaftentyrifer, m. - = panegyrist, lofVale, palm, zie $aafe, pactren.
redenaar.
Valetat' (spr.: .. too), nt. -a, --a = paletot, Vanegtyrifu#, nt.
rifen = panegyricus,
joverjas, (lange dames)mantel.
lofrede.
Valetanfarber, nt. = jassedief.
paftegtyrifcb = panegyrisch.
-n
palet.
Valetle,
Vanier', f. -(e)a, -e = bannier.
f. - g = Pali (een:Ind. taal).
panie'ren, fcbtn. (b.) = met paniermeel beValintpteft', m. u. 1. -ea, -e = palimpsest strooien, panieren.
(een tweemaal beschreven har dschrift).
- = paniek.
Vann', Va'nit,
Vatiftbrone, -(e)a, -e = palindroom (een Oalfifeb = panisch.
soort woordraadsel, bijv. neger: re gen).
*antral-110, Vatara3, m. = Pancras.
palissade.
-n
Vatifa'be, lt.
Van'trea#, f. - = pankreas, alvleeschklier.
Oatifabie'rett, fcbtn. (b.) = palissadeeren.
Vatt'ne, tn. - -n = panne, ongeval.
= palisander(hout).
Valifateber, m.
Vannoltien, = Pannonie.
.. hien = palladium, Vanopliton, Vanoplitunt, f. -4, .. fen =
Vatia'biunf, 1.
Pallasbeeld, beschermend heilig voorwerp.
panopticum.
VartaC tn. = Pallas, Minerva.
Vanorainta, f. -4, -4 U. . . men = panorama.
Vatafek m. -ea, -e = pallas, lange rui- oatt'f Melt, f Mu. (b.) = slaan, patsen, kletteren,
tersabel.
morsen, plassen; edit = vermengen, vervalschen.
Veldt, zie 13cita it.
-e = palliatief, voorloopig Van'fe, In.
f.
-n; (gets.) Vaftlen, m.
of tijdelijk middel, lapmiddel.
- = pens.
Valifa'be, zie $alifabe.
VangtabWInu4, 43anftatioidlnu4, m. - =
anslavisme.
1. -4, $affien = pallium, (bisschops)mantel.
antheWntn4, m. - = pantheisme (leer
Vaintatufn, $1. ob. eonntag f13., tn. = Pal- van de vereenzelviging van God en Het Al).
marum, Palmzondag.
Vantbetft', m. -en, -en = pantheist.
Vatni'g flaunt, in.; =Watt, 1.= palm II boom; -blad. tiantfyisitifeft = pantheistisch.
-n = palm.
Verne,
Van'tbeon, f. -4, -4 = pantheon.
Vat'inentilie,
= panter.
= yucca.
Van'tber, m. --a,
-n = bundel, streng garen ;
m. = palmezel (eon houten ezel, Vantilte,
die op Palmzondag in de processie op straat klomp.
rondgereden werd, ter herinnering aan den Vantorfel, tn. - [u. -n] = mull, pan-

intocht v. Jezus in Jeruzalem) ; er tit geptitt
= hij is er erg opgedirkti
inte ein
-n = palmette, bladverVaintefte, tn.
siering (in de bouwk.).
Vainfilfrudit, iv.; :getviief0, f. =
vrucht; -plant.
VaIntitin', 1. -(e)a = palmitine.
m.;
1.; Jonntag, m. =
_palm II kool ; -olie ; -zondag.
Valsn'tveibe, in. = waterwilg.
Valnettforbe, in. = stille week.
Vaint'ffivein, m. = palmtak.
= $ampe.
13anfft0, m.

toffel (schoeisel en ook plantnaam); er fteljt
tinter bem $antoffer = hij zit onder de pantoffel.

Vantorfeibtunte, tn. = pantoffeltje.
VantiirtelMen, f. -4, - = pantoffeltje;
(plantn.)akelei.
W100'411100, tn.; =told, 1.; :Inaefter, m. =

pantoffel held (-knecht) ; -hout (van den kurkeik); -maker.
pantorfeln, fcbtv. (b.) = pantoffelen, onder
de pantoffel houden, op pantoffels of muilen
loopen; baa Lieber 't leer op pantoffelhout wrijven.
Vantorfettieretien, 1. = pantoffeldiertje.
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Vantograply, in. -en, -en = pantograaf,
teekenaap.
13antontilite, iv. -, ---it = pantomime.
Pantontilnifst = pantomimisch.
OantIMen, zie Panfcben.
men = penultima,
$iittutlinta,
voorlaatste lettergreep.
Van'3eit, zie $anfen.
Van'vr, nt. -4, - = pantser.
13an3eriinttet, in. = armstuk.
Van3er11 eibeitfe, ho. ; :feger, in.; zfifdion.=
pantser 11 hagedis ; -maker ; -visch.
*an'vrfted, m. = slechte plek in een pantser.
Van3erliflotte, iv.; =fregatte, in.; =*titbfrOut),
m. = pantser ll vloot ; -fregat ; -handschoen.
Van'3erilOinb, f.; =i)ofe, tv.; :fette, in.;
lorbette, iv. = pantserilhemd; -beenstuk;
113 . -, ..

-keten (schakelketting); -korvet.
Vatt3eritinge, tv. = sterke stootdegen.
Van'prireti4, tn. = pantserkreeft.
pan'3ertt, fitin. (b.) = pantseren.
13an'prOlatte, iv. = pantserplaat.
Vate3erretter, nt. = gepantserd miter, kurassier.
Vattlerrod, m. = malienkolder.
Van'prfitiff, 1. = pantserschip.
Vatt'orfteMer, m., zie $anaerflinge.
Van'prlitter, 1.; =turnt, m. = pantserlldier
(schildvarken); -toren.
Van'3erung, in. -, - en = pantsering.
13att'prog, m. = gepantserde trein.
Viron, m. -&, -e = paeon (een versvoet:
- - - -).
$iioltie, iv. -, -n = pioen(roos).
apa' (auc4 Valm), tn. -4, -4 = papa.
Vapagei', m. -en u. -(e)4, -e(n) = papegaai.
VapIten, f. -&, - = lorre.
pa'peltt, fcf)in. (b.) = babbelen.
VaVelf)att4, nt., ;liege, tn. = babbelkous.
Vapeterie', iv. -, -it = papeterie, schrijfmap.
Vapier', f. -(04, -e = papier (in alle bet.);
icb babe e4 6it $. gebracbt = op papier gebracht; auf4 $. inerfen = op papier gooien,
vlug opschrij ven ; $..e = (ook :) fondsen.
VaPier'biunte, iv. = papieren bloem; papier-,
stroobloem, immortelle.
Oapie'ren = papieren.
' apte'rer, m. -4, - = papiermaker.
Werlabrif, in. = papierfabriek.
aOier'gelb, 1. = papieren geld.
Vapierigefitiift, f., :tianbel, tn., :1)anblung,
tv. = papierhandel.
13apier'for16, m. = prullemand.
Vapierlant0e, :Interne, in. = lampion.
Vapiermarlie (spr.: paapjeemasjee), f. -(4) =
_papiermachè.
Vapieentatter, in. = papierfabrikant.
VaPierlitaffe, iv. = papiermachê.
VaPierliteffer, f. = vouwbeen.
VapieentiOte, in. = papiermolen.
Vapier'rotte, tn. = rol papier.
Vapier'fitere, iv. = papierschaar, vouwbeen.
VapiertfrOttilfel, 1. = snipper.
Vapierltreifen, m. = strook papier.
Vapierluitie1, in. = rolletje papier, papillot.
iMpllionace'en, .. nap'ett, $1. = vlinderbloemigen.
Vapille, iv. -, --tt = wratje.
VaOlg o'te(spn..pieljote), iv. -, -n = papillot.
papin'iciier Zoof = Papiniaansche pot.
VaPI4Ittu4, m. - = papisme, onvoorwaardelijke erkenning van den paus volgens de
leer van de kerk.

1arabie0apfel.

VOW', in. -en, -en = papist, pausgezinde.
130Ifterel', iv. -, -en = papisme.
['app, m., zie lappet.
Valip'arbeit, iv. - = kartonwerk, kartonnage.
13a0lrarbeiter, in. = kartonwerker.
VaWfuntb, m. = kartonnen band, gekartonneerd boekdeel.
VaWbedet, nt. -4, - = bordpapier, karton,
kartonnen band; (spott.) boekbinder.
VaPipe, in. -, -n = pap, Brij, stijfsel, harpuis,

0 aOiltift0 = papistisch.

karton, bordpapier; bee ift nicbt bon $. = dat
is niet min, geen kleinigheid.
13aOlni, iv. -, -it = populier.
130'pelliaffee, in.; :flaunt, m.; :brute, in =
populier 11 allee (-1aan) ; -boom ; -bloesem.
VapVettuelbe, iv. = witte populier.
pati'Velit, fcbin. (b.), zie p ap ern.
PiliO'Oelit, fcbtv. (b.) = met pap voeren, angstvallig grootbrengen.
I.paplien, fcbin. (b.) = pappen, met pap voeren;
plakken; harpuizen; van karton maken; op
z'n gemak eten.
II. pap'pen = bordpapieren, kartonnen.
43Orpentilunte, tn. = paardebloem.
vaplienbedet, zie $appbecref.
Valrpeutielmer, in. -4, - = soldaat van
(generaal) Pappenheim; icb fenne meine $. =
ik ken mijn volkje.
Vairpenftiel, m. = kleinigheid, bagatel; um
einen $. = voor een bag., voor een prikje.
0000erta0alAY! = lala I mallepraatl
PalrOent, fd)tv. (f'.) = babbelen, rammelen.
palrOirt)t, porpig = pappig, brijig.
VaPplAatte, to. = blad karton.
Vaptvitoffel, in. = suffer.
Walnita, m. -4= paprika, Spaansche peper.
Vapft (met a), ni. -0, $iipfte = paus.
Vapfarone, :mine, in. = pauselijke kroon,
tiara.
ViOffier, nt. -4, - = papist.
peofettii) = pauselijk; ber *ipftticbe Stubt =
de heilige stoel.
Vapittunt, f. -(e)4 = pausdom.
Vatifftuatfi, iv. = keuze van een paus.!
Vapfriviirbe, in. = pauselijke waardigheid.
Vapu'a, m. -4, -4 = Papoea.
430raneger, m. = Papoea-neger.
VaPtgogralify, m. -en, -en = papyrograaf,
toestel om snel teekeningen of to drukken.
VaPtirolit0', m. -(e)4 u. -en, -e = papyroliet, een soort bevloering.
VatityruC m. -, -fe = papyrus.
Vaptyru'Otaube, in. = papyrusplant.
Vaptyru4roffe, iv. = papyrusrol.
Varaliet, tv. -, -n = parabel; parabool;
icb friege bicb fd)on bei ber $. = bij je kraag.
Parabolifr# = parabolisch.
Varevbe, tn. -, -n = parade (afwering
bij 't schermen, militaire optocht, stand in
de rijkunst), pronk, staatsie; einem in bie $.
fabren = iem. in 't vaarwater zitten.
Vara'bellattog, m.; ;ilea, 1.; mtarfc4, nt.=
parade it tenue ; -bed ; -marsch.
Vara'bellOferb, f.; :plaif, m.; .frigitt, m. =
parade II paard ; -veld (-plein); -pas.
Vara'beuntfornt, in. = paradeuniform.
Vara'beaintuter, f. = staatsievertrek.
parabie'ren, fcbin. (b.) = paradeeren; pronken.
Varabia, f. -e4, -e = paradijs, (in den
schouwb.) engelebak.
Varabie0'041, m. = paradijsappel; tomaat.
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Oarabielifrn = paradijsachtig; heerlijk, verrukkelijk.
Varablatpiet, 1. = hinkebaan.
m. = paradijsvogel.
*arab
Varabig'uta, f. —b, .. men u. mata = paradigma, voorbeeld.
Parabog° = paradoxaal, tegenstrijdig, wonderlijk.
= paradox.
Varabo'gou, —4,
—(e$, —e = parafine. lichtstof.
13arafflif,
Varagrap0', in —en, —en = paragraaf.
Paraara/Ale'rett, 1cbtu. (b.) = paragrafeeren.
Varaattal), = Paraguay.
13araliPo'ntetia, V. = paralipomena, toevoegsels; Paralipomena, de boeken der
Chronieken.
Parattartifeb = parallaktisch.
—n = parallax.
$aralta'ge, tv.
Oaraffet' = parallel, evenwijdig.
—n = parallel, evenwijdige
43araffele,
lijn; loopgraaf; eine 43. aieben = een evenwijdige lijn trekken; eine 43. auMlebett een
loopgraaf maken; eine 43. anftetten, aieben =
een vergelijking maken, een parallel trekken.
Varaltelepilmbon, f. —4, ..peba = parallelepipedum.
fcbtu. (t.) = parallelizeeren,
vergelijken, naast elkaar stellen.
43arallethrutu4, m. = parallelisme, 't paarsgewijze naast elkaar plaatsen, vergelijken.
m. = paralle111Varalfelltiaffe, to.;
Masse; -(cirkel).
= parallel, evenwijdige lijn.
Vara/tannic,
4 arallefograntnt',f.—(e)4, —e=paralielogram.
Varattertrapea, f. = trapezium.
tlarattflie'rett, fcbtv. (b.) = paralyzeeren, verlammen.
paraitytifM = paralytisch, verlamd, aan beroerte onderhevig.
—e = parapet, borstVcrapea', m.
wering.
Varal4e, tr. —, —n = paraaf, naamteekening,
naamcijfer.
para4Ate'rett, fcbtv. (b.) = parafeeren, onderteekenen.
—n = parafraze, omVara/Arcefe,
schrijvende verklaring.
OaralArafie'ren, fcbtv. (b.) = parafrazeeren.
Vara/Waft', m. —en, —en = parafrast, ornschrijver.
paraplu.
u. f. —4, —4
Vara/Auie',
m. —en, —en = parasiet, woekerplant, -dier, klaplooper.
$arafol', m. u. 1. —4, —4 = parasol.
parat' = gereed, bereid.
Viir'cOett, 1. —4, — = paartje.
Varrbeta', zie Oarcf)ent.
zie 43araibat.
parbau3'! = pardoes!
— = pardel,
['arbet], Var'ber, m.
panter, luipaard.
pardon.
Varbote (spr.: pard5), m. —4
parbonie'ren, fcbto. (f.) = pardonneeren.
—, —n = pardoen (earl scheepsVarbu'ite,
touw).
43aretatm'fe, —, —11 = parenthese, inlassching; in 43. = in 't voorbijgaan, en passant,
tusschen twee haakjes.
parenam'afrO parenthetisch, ingelascht, en
passant.
parforsce (spr.: ..forse) = parforce, met geweld.
'Parfor'cehunb, m. = parforcehond, brak.
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Varfor'ceiagb, iv. = parforcejacht, jacht met
brakken.
Varfor'cefur, tv. = parforcekuur, paardekuur.
4.4arfiinf, f. —(e$, —e = parfum, reukwerk.
—n = parfumerie.
Varfiimerie', tv.
parfumeeren.
Parfamie'rett, fcbtv. (b.)
part: at 43. ftebn = (a) pari staan; fiber,
unter
= boven, beneden pari.
43a'ria, m.
= paria, verworpeling,
uitgestootene.
Oarte'ren, fcbtv. (b.) = pareeren; parieeren
of wedden; (einett Stof3) pareeren, afweren;
(ein 431erb) pareeren, laten stilstaan; (Crber)
pareeren, gehoorzamen.
Vairitt, m. = Pa'ris.
Parijs.
Var-W, f.
pa'rifirtjer Earmar = Parisch marmer.
— = Parijzenaar; oostersche
m.
Variler,
= Parijsch.
pantoffel;
Vari'ferin, tv. —, —nen = Parijsche, Parisienne.
Varifien'ne, iv. —n = Parisienne (persoon,
een vrijheidslied, een kleine drukletter).
tv. — = pariteit; gelijkheid voor de wet.
paritifetifrii = paritetisch, gelijkgerechtigd.
'art, nt. —(e0, —e = park.
Vart'aulage, Iv. = park, plantsoen.
Vartett', 1. —(e$, —e = parket.
43artetifufibobett, m. = parketvloer.
l.iarfeate'ren, fcblv. (b.) = parketteeren, een
vloer inleggen.
$arfealotie, h. = onderste loge, baignoire.
Vartantent', f. —(e$, —e = parlement.
Vartainentiir', m. —(e$, —e = parlementair,
onderhandelaar.
Vartamentiieftagge, tv. = parlementaire vlag,
witte vlag.
= volksvertegenVarlamenta'rier, tn.
woordiger, parlementslid.
Pariantetaa'ritc4 = parlementair.
VarlantentarWutu,in.—=parlementarisme.
parlantentie'ren, fcbiv. (b.) = parlementeeren,
onderhandelen.
partie'ren, fcbtv. (b.) = parleeren, babbelen.
43anuefan'fiife, m. = Parmezaansche kaas.
Varnair, m. aff0 = Parnas(sus).
Vartniflais firtte, tv. = parochiekerk.
Varodiiatt', m. —en, —en = parochiaan.
—, —n = parochie, kerspel.
43arodOe',
—n = parodie, spottende
Varoble, tv.
nabootsing (van een ernstig gedicht).
parobte'ren, fcbtv. (b.) = parodieeren.
Parobiltifit = parodisch, parodistisch.
'Parole, iv. —, —n = parool, wachtwoord.
43arolefiefe41, m. = dagorder.
Varolebueb, 1. = parool-, orderboek.
f. —4, —4= paroli, verdubbeling van
den inzet; ein 43. bieten = flink terugbetalen.
Varoutpus, — (e)4, me(n) u. ..ro'nOnta =
paroniem, stamverwant woord.
—n = paroniemie, aflei13arontintie',
ding van een woord uitjzijn stam.
parontrvitifc# = paroniemisch.
$arogIO'utufl, m.
.. men = paroxysme,
hevige aanval (van koorts, woede).
Varricrba, 43arri3i'bn, m.
= parricida, vadermoorder, hoogverrader.
['Part, m. u. f. —(e$, —e; —, —en =
deel, aandeel, rol (in een stuk); (weder)partij ;
huurder; 43. an etiv. nebtnen = aandeel in
iets nemen; man mut beibe 43arten bilren =
men moet beide partijen hooren].
—, —en = partij (factie), groep
Vartei',
(politieke, godsdienstige); (voor 't gerecht)
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partij; huishouden, familie (in een huurhuis);
[deel, aandeel]; fetter erariff feine 43. ob. 43.
f izr ibn niemand trok partij voor hem; ficb
3u jem4. 43. fcVagen = op iems. zijde komen,
zich bij iem. aansluiten.
Vartei'llfiltirer, tn.; :ganger, m.; :[jaunt,
f. = partijilleider; -ganger; -hoofd.
Parterifeli, partalid) = partijdig.
— = partijdigheid.
Varteilidgeit,
Parteilo = tot geen partij behoorende.
— = partijloosheid, onVarteriofigreit,
zijdigheid.
Varteillutann, m.; Jut*, iv. = partijilman
(-ganger); -zucht.
Parteiliir4tig = partijzuchtig.
VarteFung, —, —en = splitsing (in partijen), scheuring, tweespalt, oneenigheid;
partij, kliek.
Varterilloefen, 1.; =lout, iv. = partiRwezen;
-woede.
[Vartefe, —, —n = stuk brood, aardsch goed.
Vartefenbengft, m., zie nurrenbaner].
Varteere, f. — = parterre (in den
schouwburg); bloembed, benedenverdieping,
verdieping gelijkvloers.
Varter're!lluoiptung,
qiuttner, 1. = beneden II woning ; -vertrek.
= Parthenon, tempel van
Varlimtott, f.
Athene.
ParthettopelfM = Parthenopeisch, Napelsch.
Var'tber, m. —4, — = Parth.
Var'thien, 1. = Parthiö.
Par'tiyifc4 = Parthisch.
partial', zie a r tiet t.
zie $artiai.P 2C.
Varticips
Varticutier', zie q3artifiitier.
Vartie, —n = partij, deel, menigte,
spel, vermaak; icb bin mit bon ber l3. = ik
doe mee, ben van de partij; er mat eine
flute 43. = doet een goede partij; eine l3.
Garen = een partij(tje) waren, goederen.
kosten.
Vartiegelb, f.
artieloaren, 43t. = ongeregelde goederen.
partici,' (spr.: partsiN) partikel, gedeeltelijk.
—, —n = partikel, onbuigbaar
Vartrie1,
rededeel.
Vartitular'nefeil, 1. = bijzondere wet (in
eenigen Duitschen staat), landwet (tegenst.:
rijkswet).
VartifutartiWntu, tn. — = partikularisme,
(politiek) streven naar bijzondere bevoorrechting.
Vartitufarift', tn. —en, —en = partikularist.
partifulartiftifit = partikularistisch.
Vartifular'reftt, f. = bijzonder recht (in
eenigen Duitschen staat).
Vartifiitice, Vartifutier' (spr.: kuuljee),
m.
= partikulier, rentenier.
—e = partijganger.
Vartifan', nt. —
—, —n = partizaan (een soort
Van-Ow-lie,
hellebaard).
.Partition', iv. —, —en = partitie, deeling,
indeeling.
Partitib' = partitief, deelend.
—, —en = partituur.
Vartitur',
—e u. —fen; Varti3i'4lum,
VartiallY,
= participium, deel..pten u.
f.
woord.
VartiiiPation', iv. —, —en = participatie,
deelneming.
Varti3iPiallonftruftion, tn. = participiaalconstructie.

Vaffepartout.

partiaiple'reu, fcbh3. (b.) -= participeeren,
deelnemen.
artietElUnt, zie $artiz,i13.
– = partner.
VartIter, In.
4artout' (spr.: partoe) volstrekt, ten eenen
male.
Vartout'biffett, = biljet voor alle plaatsen.
= parvenu.
Varbeuu' (spr.: ..nu), m.
parce, schikgodin.
Var3e,
—tt = perceel (van landerij,
tv.
bosch e. d.).
= in perceelen afPanellie'ren,
deelen of verkoopen.
Vat'atbal, nt. = Parcival.
43n (spr.: pd), m.
— = pas, stap.
Vaftt, m. —e u. 43iifcbe = dubbelet,
doublet, dubbele, op beide of op 2 van 3 dobbelsteenen evenveel oogen; einen43.1verfen=
dubbel (6, 5 enz.) gooien.
—4 = pAcha, pasja.
m.
I.
II. Valdia, f. — = Pascha (Joodsch Paaschfeest).
—e u. —4 = pasjalik,
Vafcliatir, f.
waardigheid, gebied van een pasja.
Ottidien, fMtv. (b.) = dobbelen; smokkelen.
— = smokkelaar.
ValMer, m.
—, — en = smokkelarij.
43afrlierer,
PafrOoill = (Russ.) voort!
— = pasigrafie, algemeen
VaftgraPOle,
verstaanbaar schrift.
— = pasilalie, algemeen verVafitalie,
staanbare taal.
galon, biesje, soutache.
—
ValPet, in.
paiVelieren, fcbtv. (b.) = galonneeren.
43a4quiff', 1. —(e)4, —e = paskwil, spot-,
schotschrift, libel.
43aquittant', m. —en, —en = paskwilschrij ver.
—n = paskwil.
43 aOulitaln, iv.
Vafi, m. 43affe4, q3iiffe = doorgang, (berg)pas,
(reis)pas; stap, gang (van een paard), telgang;
een zekere maat, maatje; einem ben 43. ber,
tegen = den pas afsnijden; ba4 fonunt mir 6u
$affe = te pas; [Mobt ober Het 5u 43affe
wel of onwel zijn].
fein
Paffa'bet = passabel, tamelijk, vrij goed.
Vaffa'ne (spr.: ..aazje),
—, —n = passage.
zjier), nt. —(e0, — e =
Vaffagier' (spr.:
passagier.
Vaffagier'bittett, f. = reisbiljet.
Vaffagier'gut, f. = bagage, passagiersgoed.
Vaffagierltube, to.,
f. = wachtk amer.
Vaffagier'Aug, m. = personetrein.
Varfab(feft), f. = Pascha, Joodsch Paschen.
13 affant', in. —en, —en = passant, doortrekkend reiziger.
Vaffarluittb, m. = passaatwind.
43(W-fatter ffunft = Passauerkunst, om zich
schot- en houwvrij te maken.
—, —n = rand(je), boord(je).
Vane,
Vaffentent', zie $orament.
parcen, icbtn. (h.) = passen, goed staan, gelegen komen, schikken, aanstaan, (aan)passen,
oppassen, loeren, wachten; bfefer t ■ut ,aft
nictt u bent nfeibe = past niet bij; eH paf3t
mit nun fo = dat vind ik nu zoo good; WO
= passen, schikken, betamen; ba4 faun
fift Mohr mat p. = dat kan wel eons zoo uitkomen; biefe4 Sort paf3t rim nicbt bie0er =
past hier niet; zie ook a u ft, R r a m.
parfen1) = passend, gepast.
Vargepartout (spr.: ..toe), m. —4, —4 =
passepartout.
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Vatfc1.

Vat' 11 (I Cing, m.; :ganger, m. = tel 11 gang ; II. patent' = patent, modisch, fijn, elegant.
-ganger.
VatettAt, iv. — = patentheid, elegantie.
Vatent'amt, 1. = bureau voor de patenten.
Vatrata#, f. -,--- maatglas.
paffier'bar = passeerbaar, begaanbaar, be- Patentle'ren, fcbib. (b.) = patenteeren.
vaarbaar.
Valer, m. --&, — u. ..tr0 = pater.
Oaffie'ren, 1cbib. (b. u. 1.) = passeeren, voor- $aternitiiti, iv. — = paterniteit, vaderschap.
bijkomen, -gaan, doorreizen, gebeuren, over- *ateruolter, 1. —&, — = paternoster, Onzevader, rozekranz.
komen, nogal gaan.
Vaternoltertuerf, f. = paternosterwerk, een
Vaffierinetuiclit, 1. = vrij gewicht.
nude put- of baggermachine.
Vaffierptein, =3ettet, m. = geleibiljet.
Vaition', iv. —, —en = passie, lijden van Vcetto, zie late.
Christus, lijdenstijd, hartstocht.
Oat1elife4 = pathetisch, vol uitdrukking, vol
paffionte'ren, fcblv. (b.) = passioneeren, in gevoel, plechtig.
vuur brengen.
$atiplog', m. -en, —en = patholoog, iem.
Oaffionierr = gepassioneerd, hartstochtelijk. die de ziekteleer behandelt.
13affionlbfunte, iv.; :buck f.; zgefrOirlite, Vattiologie', iv. —, — n = pathologic, ziekteleer.
iv.; :prebtot, iv. = passie 11 bloein ; -boek ; *n01)11)1040 = pathologisch.
-geschiedenis (lijdensgeschiedenis); -preek.
Vcetim4fr. f. — = pathos, hevige gemoedsVaff10101r iiet, c.; :thor4e, W. ; :3eit, tv• = aandoemng, hartstochtelijke verhevenheid.
passie II spel ; -week ; -tijd.
tlatient' (spr.: paatsient), m. —en, —en =
patient.
I. parfib u. paffitY = passief, lijdend.
II. Vanth u. 43affib', 1. —(e0, —be u...ba = Vatien'tenftutie, iv. = ziekekamer.
passief, lijdend geslacht, lijdend werkwoord.
13atien'tin, iv. —, —nen = patient(e).
Varfitia, —lien u. 13affi'ba, —ben, V. = 13alin, iv. —, —nen = peet(tante), petemoei.
passief, schulden.
IMPtina, tn. — = patina, roest op koperen
voorwerpen, munten e. d.
Vaffiblianbel, m. = passieve handel.
Vaffibitiir, iv. — = passiviteit, lijdelijkheid. 43atoi4' (spr.: pa-twd), 1. —, — = patois,
yolks-, boeredialekt.
Vartitunt, zie $affib II.
Vafrfarte, b:). = legitimatiebewijs, paskaart. Vatriarcir, m. —en, —en = patriarch.
Vaffinget, iv. = kogel op de juiste grootte. Initriarcba'fifeb = patriarchaal.
Vatriarsta, f. —(e)l, —e = patriarchaat.
Vafair# = gepast, netjes, behoorlijk.
43arfn4, m. —, — = passus (plaats in ge- V a tri a r' cl) eniti iirb e, to. = patriarchewaardigheid.
schrift of rede).
430'1110m f. = alles wat op reispassen be- Vatriicier 2c., zie l3atrilfer 2c.
trekking heeft, zaak van de reispassen.
13atrimoniatinerict)t, f. = patrimoniaal recht,
ambachtsheerlijk recht.
VafrOnang, m. = reispasdwang.
Vatrintoniegfiter, $1.= erf-, stamgoederen.
Valta, Valte, iv. —, .. ten = pasta.
Vafteft'llfarbe, u).; :gemalbe, f.; :metier, M. = $atrinto'niunt, f. —L ..nien = patrimonium,
vaderlijk erfgoed.
pastell kleur ; -schilderij ; -schilder.
13aftele, tv. —, —n = pastei; ba baben Mr $atriot', tn. —en, —en = patriot.
bfe $. = daar hebben we 't gedoe, 't on- initriolifcb = patriottisch.
geluk, 't gezanik; bit bait ba eine fcbbne $. llatrioti,entu4, tn. — = patriottisme.
gemacbt = een mooie stommiteit uitgehaald; Vatri'3e, iv. —, —n = patrijs, reliefstempel;
oorspronkelijke vorm, waarvan de matrijs
ba fiegt hie gang $. = de heele rommel.
Vaftelenbiicier, tn. = pastei-, banketbakker. een afdruk is.
Vatri'Ater, tn. —C, — = patricier.
Vaftelentueri, f. = pasteibakkerswerk.
Oafteurifie'ren, fcbtv. (b.) = pasteurizeeren. Vatri'Aierftanb, tn. = patriciersstand.
tiatrii3ifit = patricisch.
Vaftirte, iv. —, —it = pastille.
Vattinale, iv. —, —n = pastinake (wilds Vatron', m. —(e)4, —e = patroon, besehermer, beschermheilige, schipper; ein natter,
wortel, peen).
13altor u. Valor', m. --, ..to'ren (beffer aW : lauberer, fultiger t43. = een nette, rare, vroo$aftere) = (ziele)herder, dominee, predikant, lijke baas; ein gemefner $. = een gemeene
kerel; ein unbtifficber $. = een onbeleefd beer.
pastoor.
Vatronat', T. —(e0, —e = patronaat.
p_aftorar = pastoraal, herderlijk.
Vatronat4'beitrag, nt. = bijdrage van den
Vaftorat'brief, tn. = herderlijke brief.
Vaftorale, f. --, ---- = pastorale, idyllisch schutspatroon.
$atronatOlifarre, iv. = parochie die door
muziekstuk (ook een dans).
Vagtoraflonferen3, iv. = pastorale conferentie. een schutspatroon begeven kan worden.
VaCtoraf, f. —(eA, —e = pastoraat, pastorie. VatronaWreMt, f. = patronaatsrecht.
Vafto'rin, iv. —, —nett = predikantsvrouw. Vatro'ne, iv. —, —tt = patroon (van vuurwapen; ook: model).
Vataarynien, 1. = Patagonia.
Oatronifie'ren, fcbtv. (b.) = patronizeeren,,
Vat'Mouli, zie $aticbuli.
I. Vale, m. —n, —it = peet(oom), petekind; beschermen.
tver fort bei bem ninhe $. fteben? = wie zal Vatron'tarcin, iv. = patroontasch.
Vattontrittifon, f. ---, ..ren u. ..fa = patro't kind ten doop houden?
IL Vale, iv. —, —n = peet(tante), petemoei, nymicum, afstammingsnaam van den naam
des stamvaders afgeleid.
.
petekind.
Vate'ne, iv. —, --0 = patens, hostieschoteltje. luttrontyntipt = patronymisch.
(spr.:
patroelje), iv. —, —n =
Valen II g OA enr, 1.; zfinb, f.= peet 11 geschenk, Vatrouille
patroelje.
petekind.
Valenftelte, tv. = peetschap; bef elnem Stinbe patrouthie'ren, fcbiv. (b.) = patroeljeeren. J
I. Oatfcri! = pats I klap 1 klets 1
A3. bertreten = een kind ten doop houden.
I. VatentV.—(e)0, — e= patent, brevet, diploma. II. 43attrO, tn. —(Olt, —e = klap, slag; modder,
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slibber; gib bem ,errtt einen 43. = geef

1) t. =

pro cent.

meneer een handje.
Peccie'ren, zie peNteren.
— = klapje, handje.
Witfrinten, f.
Wecotee, zie 43erfotee.
43at'frO, —n = klap, slag, platslaander;
f. —e = pek, pik; ongeluk; tiler
modder, straatslijk; groote voet, hand; er Ta13
in ber 43. = hij zat in de klem.

Pats friietn, fcbro. (b.) plassen,

ploeteren; tikken, kloppen (met de vlakke
hand).
Tcbto. (b.) = klappen, slaan, patsen;
Vat
1., (f.)
plassen, ploeteren (in de modder).
Vatfrlytiattb,
Vatfarliiittbdyn, T. =
hand(je).
[PatfrbierlicO, zie poffierficb].
tiatfeirnaf; = sliknat, kletsnat.
= patchouli.
vat'frputi, f.
Oatt = pat (in 't schaakspel).
;3at'te,
—n = poot, bereklauw, mouwopslag, zakklep.
Oarvit, Tcbtro. (b.) = kladden (van schilders).
peon = aanmatigend, opgeblazen, pedant;
ficb
macbett = grof aanmatigend doen.
Wittlant', m. —en, —en = (stud.) duellant.
Vaut'arat, en. = dokter bij een duel.
—n = pauk; trommel (om
koffie te branden); (stud.) redevoering, preek;
er ift mit 43aufen unb Zrotniaeten burcbgefaffen =
glansrijk gedropen.
Oau s ten, Tcbto. (b.) = pauken, trommelen, op
de pauken slaan; vossen, blokken; (einert) afranselen; (stud.) een redevoering, strafpreek
houden; schermen; ficb mit einem p. = duelleeren.
Vauletifett, f. = paukvel; trommelvlies.
43aulenitang, m.,
= paukeklank.
13an'tenfrPtiiger, m. = paukenist.
— = paukenist; duellant;
luau ter, m.
schoolmeester.
—, —en = (stud.) duel.
Vautere,
$aut, tn. = Paul.
Vaninte, to. = Paula, Pauline.
Oau1i'itifr4 = Paulinisch, van Paulus.
VatiliO, tn. = Paulus.
13au1,nri4Inti4, — = pauperisme, armoedetoestand van de massa.
= pauperteit, armoede.
Vau0ertiit',
—(e0, —e = iem. met bolle
wangen, bolle blaasop.
43au4'bture,
Vanntarien, m. = bolle
wang, bolle koon.
Oau4'bartig u. patt4Iiiirtig = bolwangig.
Vaufritale, 1. —a; VaufrOal'funinte, ru.;
NaufMat'quantunt, f.; Vaufriyquantutn,
= som of bedrag in eens.
13aufrtial'Ootice, to. = contract-, abonnementspolis.
I. Vaule, tn.
—tt = pauze; rust (in de
muziek).
II. Vaule,
—, —n = doordruk, doorteekening, overtrekteekening.
au'f en, fcf)tv. (b.) doorteekenen, overtrekken,
kalk eeren.
Pauffe'ren, fcbir). (b.) = pauzeeren.
VaiWPaOler, f. = overtrek-, kalkeerpapier.
13a'biatt, m. —(e)g , —e = baviaan.
=
im'bilion (spr.: pavilja),
paviljoen.
—, — en = paciflcatie, beVaAifitation',
vrediging.
fdpro. (b.) = pacificeeren.
itaiNtlit', tn. —en, —en = contractant.
0a3i6ale'ren, fcf)m. (f.) = overeenkomst sluiten.
p. Cont. = per comptant, a contant.

43. angreift, befubeft ficb = wie pik hanteert,
bezoedelt zich; wie met pik omgaat, wordt
er mee besmet; er bat imtner 43., er fitt
burner im 43. = hij is altijd ongelukkig; er
bat 43. an ben ,t‘ ofen = hij is van kleef; hij
plakt: zit lang in de herberg.
Oectrartig = pikachtig.
913erlytibtenbe, to.; Await,
= pek-, pik11blende; -draad.
Oe'Mett, Tcbtx). (b.) = pik (of pek) branden of
bereiden; pikken.
VedY II erbe,
:fadet, W. ; =fawn, tn. =
pek-, pik liaarde; -toorts; -draad.
peofitifter = pikdonker.
= pek- of pikbranderij.
Verfrbiitte,
= pikachtig, pikkig, pek...
Verb ' II ieffet, 111.; =rime, tn.; :tram, m. =
pek-, pikliketel; -kool; -krans.
:Oftafter, f. = pek-, pik pot;
Ver4'110fanne,
-pleister.
perty(ralmn)friitnar3 = pikzwart.
= ongeluksvogel.
VerVinget,
43ebal', f. —(eA —e = pedaal.
Wbant', m. —en, —en = pedant.
Wbanterie',
—n = pedanterie.

Oeban'tifr# = pedant.
13ebeff',
dienaar, bode,

u. —en, —e(n) = pedel,

Vebeft', m. u. T. —0, —e = (trap)portaal.
PebeltrifrO
pedestrisch, te voet, prozaisch.
Wbograph', m. —en, —en = pedograaf, weg-

teekeninstrument.
Vebonteter, f. (u. in.) = pedometer, wegmeter.
Ve'llaf06, 43e'llagu4, m. — = Pegazus, dichterpaard.
W'get, m. —4, — = peil.
ty . = pail, hoogte, peilhoogte,
waterstand.
Oe'geln, paten, fc4n). (f).) = peilen, looden.
3ei1, f. —(e0, —e = peil.
Wilting, to. —, —en = peiling.
— = pijn, smart, lijden.
43ein,
iei'nigen, fcblo. (b.) = pijnigen, martelen,
plagen.
Ventigteller, m. = folterkelder.
Vel'niger, en.
—
pijniger, kweller,
plager, beul.
VehtinUita, tv. —, —en = pijniging, marteling, kwelling.
= pijnlijk, smartelijk, angstvallig;
e gage = netelige of hachelijke toestand;
genau = angstvallig precies;
e A,rage=
pijnbank; p .. Recbt; er Micbter = lijfstraffelijke, crimineele rechter; peittfiob0 abe,
ricbt = lijfstraffelijke, crimineele rechtbank.
Vein'Itchicit, in. —, —en = pijnlijkheid,
smartelijkheid, angstvalligheid.
Veit'fdie,
—n = zweep, karwats.
Oeit'frben, fcbto. (b.) = zweepen, geeselen,
zwiepen, slaan.
$eit'friter,
— = zweeper.
Veitfd)' II Web, m.; :ftiel (ob. :ftort),
=
zweeplislag, -stok.
—, —n = pekesje, Poolsche
Wre'frfie,
overjas met tressen.
= pekkothee.
Vetlotee,
= pecuniair, geldelijk, geld ...
oef31e'ren, jAtv. (I0.) = misdoen.
Velania'ner, m.
— = Pelaglaan.
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OelaalaItiftt, pela'gifit = Pelagiaansch.
13e1a4'ger, m. -S, - = Pelasge.
41ela4'alfrO = Pelasgisch.
$elerEtte, to. -, -n = pelerine.
Velifate, m. -(e)S, - = pelikaan.
$elle, to. -, -it = vlies, schil.
Palen, fcbtv. (b.) = pellen, schillen.
13efflartoffeltt, $f. = in de schil gekookte
aardappels.
13elo4outte4', m. -(e)S = Peloponnezus.
Oeloponttelifri) r---_-- Peloponnezisch.
13eloton' (spr.: .. CO), f. --S, -S = peloton.
4letotonIeuer, f. = pelotonvuur.
13ela, m. -es, -e = pels, harige huid, vel,
bont; (dik) vel (op room of andere vloeistoffen); dikke schimmel; er bat ficb eine 2atiS
in ben $. geleV = hij heeft zich zelf in ongelegenheid gebracht; einem einS auf ben $.
Brennen = op iem. losschieten, losslaan;
einem ben 11. auSrfotofen ob. toafcben = iem.
de huid wasschen, op zijn huid geven; unS
tourbe ber $. tiicbtig auSgetoafcben = wij
werden tot op 't hemd nat.
q3e14'art, to. = soort bont; wijze van
eating.
pagett, fcbtn. (b.) = villen, den pels afstroopen; ranselen; enten.
43e13lutter, 1. = bonten voering.
43e131)anbet, m. = pels-, honthandel.
13e1OanbfrOub, m. = bonten handschoen.
pel'alitt = pelsachtig, harig, als een pels.
pereg = pelsachtig, als een pels; dik beslagen (van de tong), dik bezet (met schimmel).
i3eI 3 'fa4pe, hi. = bonten muts; bet ift mit
bet $. gefcboffen = hij is plotseling gek geworden.
Ve131 11fragen, m.; :mantel, m.; miitfe, tn. =
bonten kraag (boa); b. mantel; b. muts.
43eIA'rod, tn. = pelsjas, pels.
13e1Otiefei, m. = met bont gevoerde laars.
13e1Alvare, to., :Merl, 1. = pelterijen, bontwerk, pelswerk.
ilenalen, $1. = penaten, huisgoden.
13enbant' (spr.: pddd), 1. --S, --S = pendant,
tegenstuk.
13en'bel, m. u. f. -S, - = slinger.
13en'bellIbeltienting, iv. ; t= frOla g, in. (ob.
.:frbMingunn, m.); :uIjr, W. = slingerilbeweging; -ing; -uurwerk.
Oett'befit, fcbtil. (b.) = slingeren, schommelen.
13ettblefiab, 1. = Pendsjab.
Venbirle, 13enbuile (spr.: pddule), to. -,
-n = pendule.
penetrant' = penetrant, doordringend, scherp.
twitiliel = penibel. lastig, netelig, pijnlijk.
I. $enttal', f. -(e)S, -e = pennekoker; (stud.)
hok, gymnazium.
II. l3ennal', ni. -(e0, -e u. $enniiier =
gymnaziast.
13ettnalWntu ,S, m. - = gedonder, tyrannie
van oudere studenten tegenover de $ennater.
l3en'ne, M. -, -n = [kroeg, slaapstee]; hok
(school).
Oen'nett, fcbro. a, . ) = maffen, slapen.
penttrttifit = Penninisch.
13ennfOlbaltien, 1. = Pennsylvania.
43ennftgbaltier, m. -4, - = Pennsylvanier.
Oennfnlba'nifit = Pennsylvaansch.
13enfee' (spr.: pdsee), f. -4, --4 = pensee,
(driekleurig) viooltje.
Oenfee'ffarbig)= penseekleurig, donkerpaars.
13enflon' (spr.: pa ..), tu. -, -en = pensioen,
jaargeld; pensionaat, inrichting voor opvoe-

Veri4elium.

ding, kostschool; pension, kostgeld; mit ober
oljne $. = met of zonder pension.
43enfioniir' (spr.: pd..), m. -(e)S, -e = pensionair, kostganger, kweekeling.
43entionat' (spr.: pd ..), 1. -(e)4, -e = pensionaat, kostschool.
13ettfion'Oalter(in) = pensionhouder(-ster).
13enfionie'ren (spr.: pd . .), fitiv. (b.) = pensioneeren.
VenfionWanftaft, W. = pensionaat.
q3enfiotWbereittigung, to. = aanspraak op
pensioen.
43feon
nfdl son'llgefeth i.; : fa ff e, M. = pensioen II wet;
I3entimSlireit4, m. = pensionspijs, prijs van
kost en inwoniag.
43en'fltnt, 1. --S, .. fa u....en = taak, opgave,
huiswerk.
q3entagote, 1. -(e)S, -e = pentagoon, vijfhoek.
33entagrattuns, 1. -(e)S, -e = pentagram,
drudenvoet ( ).
Ventalneter, m. --S, - = pentameter, vijfvoetig daktylisch vers.
43entatettO, m. -(e)S = Pentateuch, vijf
boeken Mozes.
13ePerin', m. -(e)S = tufsteen.
43e4ittle're (spr.: ... njeere), to. - = pepiniere,
boomkweekerij, kweek-, vakschool; vroeger
ook : naam van de voorbereidingsschool van
officieren van gezondheid in Berlijn.
430'1ott, 1. -S, -S U. ..1len, 130'W, m.
-, - U. -Igen = peplum, prachtgewaad.
43epo, m. = kleine vent, kleine jongen.
43ePilit', f. -(e)S = pepsine, maagsap.
43etetott, 1. --S = pepton, verteerde eiwitstof.
'er, $recp. mit Kff. = per; 43. Staffe = contant
betalen.
13erc4eron' (spr.: persjera), in. -4, -S =
percheron, Normandisch paard.
tler'eat! = pereat ! weg met hem, sla hem dood.
Perentto'rlfri) = peremtorisch, beslissend,
dwingend.
Oerennie'renb = perenneerend, overblijvend.
I. ihrifeit u. Verfeit', 1. -(e), -e; leer:
fertunt, f. -4, ..ta = perfectum.
II. perfeir = perfekt, volmaakt, degelijk; 13.
tnerben = (er) doorgaan (van een engagement bij v.).
Perfeitig bel = perfektibel, voor volmaking
geschikt.
perfib' = perfide, trouweloos, arglistig.
13erfible', to. -, -n = perfidie, trouweloosheid.
$erforation', Iv. -, -en = perforatie, doorboring.
perforie'ren, fcbtn. (b.) = perforeeren, doorboren.
13ergantent', 1. -(e)S, -e = perkament.
peraantent'artig = perkamentachtig.
$ergantentlianb, tn. = perkamenten band,
in perkament gebonden boekdeel.
peraanten'ten = perkamenten.
13ergamen'ter, 115ernantent intalter, nt. =
perkamentbereider, -maker.
13ernantent'rolie, to. = perkamenten rol.
OerhoreNie'ren, fcbtro. (b.) = perhores_ceerent
wraken.
43e'rI, m. --S, -4, 43., to. -, -S = peri,
beschermgeest, -engel.
Veriaii'unt, 1. -4 = perigeeum, naaste
nabijheid van de aarde bij een planeet.
13ertbe'fittnt, f. -4 = perihelium, naaste,
nabijheid van de zon bij een planeet.
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Periffelftt = van Perikles.
Verifo'Pe, tn. -n = perikope, hoofdstuk
nit den bijbel om op Zon- en feestdagen voor
to lezen.
-n = periode, kringloop,
Verio'be,
tijdperk, volzin.
zinsbouw.
Verio'benbau, m.
Verio'bife0 = periodisch, periodiek.
^3er iobi3itat', 1v. - = periodiciteit, regelmatige terugkeer.
Veripates tifer, nt. - peripateticus,
„wandelaar", filozoof uit de school van
Aristoteles.
Oeripatetifit = peripatetisch.
13ertOetie, -n = peripetie, keerpunt.
Verilifterie', tn. -, -n = omtrek, cirkelomtrek.
VeriOherielvittiet, m. = omtrekshoek.
= peripherisch, aan den omtrek.
VerilArceje, -n = perifraze, omschrijving.
lieri0Ora'f-tif dj = perifrastisch, omschrij vend.
Periftartifc0 = peristaltisch, wormvormig.
-(e)?, -e = peristyl, zuilegang
43erifttit',
om een gebouw.
nt.
(e)
= perkaal, Oostindisch katoen.
Verlat,
13ertuffiont, tn. -, -en = perkussie, schok,
slag, beklopping (voor medisch onderzoek).
VeritiffiotWilettiOr, f. = perkussiegeweer.
pertutte'ren, fttv. (f).) = perkuteeren, bekloppen.
- = (kleine drukletter) parel,
43ert,
parisienne.
Perl'artig = parelachtig, gepareld.
443erle, to. -n = parel (eig. en fig.); man
Toff bie q3erten nfcbt bor bie Sdue tberfen =
men moet zijn parels niet voor de zwijnen
werpen.
Oerlen, fcbh). (b.) = parelen.
persteniiintlic0 = op parels gelijkend, parelvormig.
VerlenlItutuf,
:fffrfier, m.; %ftfMerei,
tn. = parelllbank; -visscher; -visscherij.
Verlenlifrottc, W.; ::tiifte, tn.; =. tnufMei, iv.=
parenkrans (-kroon); -kust; -mossel.
Vorten llfr011ind,
; :fititur, to. = parelll tooi ;
-snoer.
Verlettftideret, tn. = borduurwerk met parels.
tierrfarmig = parelvormig.
= parelgerst.
Verrilerfte, :grau0e,
VerrotO, T. = parelgras.
parelgrijs.
Oert'grau =
Vert'fittOtt, f. = parelhoen.
Perlicbt, Perlig = parelachtig, gepareld.
= parelmoer.
Verrututter,
Peri'muttern = parelmoeren.
!ext.
zie
,
VertIrtrift,
Oermattent" = permanent, vast, (aan)blijvend.
43ermanettA', tn. - = permanentie, duurzaamheid.
'fermi f', m. ..miffeg ,..miffe; $ermiffitne,
-, -en = permissie.
permit', m. -4, -4 = permit, toelatingspas;
rijbewijs (voor automobilisten).
Vermittie'ren, f cbtb. (tj.) = permitteeren.
-, -en = permutatie,
'permutation',
omzetting.
Permutle'ren, fcb tn. (tj.) = permuteeren,
omzetten.
Vernambut1013, 1. = pernambukhout, verfhout.
pernicieus, verderfelijk, slecht.
InntiatiW
-, -en = peroratie, openVcroration',
bare schoolrede.
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek.
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peroreeren, redeinrorie'ren, fcbtu. (b.)
voering houden, redevoeren.
- = slinger, schietilerVenbilet, 1. u. m.
lood, loodlijn.
Perlienbliutar' (ob. . . tar') = loodrecht.
perpetueel,
perpetuefr, perOetuierlid)
voortdurend.
Verpelutint ntoltite,f. - perpetuum mobile.
Oerlifee = perplex, versteld, verlegen.
= perron.
Verron' (spr.: ..rd), m.
Verriicle, zie 43e r ii cf e.
=
donkerblauw
laken.
m.
43er,
- en = persenning, pre43erfeinting,
senning.
- = Pers.
43erler, m.
-, -nett = Perzische.
Verlertn,
Verjertrien, m. = Perzische oorlog.
= Perzie.
Verliett,
zienne), tr.
-n =
Verflen'ne (spr.:
ersienne, jaloezie.
erfiftai ne (.. aazje), tn. -, -n = persiflage,
spot.
Oerfiffie'rett, fcbib. (ti.) = persifleeren.
= persiko.
Verliro, m. -4,
periftfit = Perzisch.
13erfoni , -, -en = persoon, personage;
[rol]; fit fenne ibn bon 43. = ik ken hem van
aanzien, van voorkomen; In (eigener) 43. =
in (eigen) persoon, persoonlijk; icb fur mane
43. = ik voor mij; eine 43. bon Stanbe = een
persoon van aanzien; eine junge 43. = een
onge vrouw.
V erfonal', -(e0, -e = personeel.
13erfortearreft, m. = lijfsdwang.
$erfonarbefdireibung, tn. = signalement.
= personalien, lia, persoonVerfonaliett,
lijke omstandigheden, berichten over personen.
-, - en = personaliteit.
Verfottatitiir,
Verfonarprononten, 1. = persoonlijk voornaamwoord.
= personeele unie.
Verfoitannion,
passagiersboot.
Verfo'neithampfer, m.
•
= personekwestie.
Verfoltenfrage,
verfo'nennaine, m. = persoonsnaam.
$erfo'nenOoft, to. = diligence.
13erfo'nettrecOt, f. = personerecht.
43erfo'nenftaitb, m. = burgerlijke stand.
ztuagen, m. = perVerfo'nenlIberiefir,
sone II verkeer: -wagon.
Vert o'neniverbfel, m. = persoonsverwisseling,
nl, van den gramm. persoon.
Verfoltettptg, m. = personetrein (met 3
klassen).
-, - en = personificatie.
Verfonifitatiolf,
Oerfonifi3le'ren, fcbtv. (b.) = personifieeren.
Perfattlicb = persoonlijk, in persoon.
Verfait'liMielt, tn. -, - en = persoonlijkheid;
persoon, personage.
VeriVertiif, f. -(e)!, -e = verrekijker.
-n = perspectief, voorVerfOeftibe,
uitzicht.
perfinitilliftt = perspectivisch, uit de verte
gezien, verkort.
perfttabie'rett, fcbtn. (b.) = persuadeeren,
overreden.
43ertinen'3ien, = toebehoor(en).
Verucetter, m. -4, - = Peru(vi)aan.
Oerua'nifc4 = Peru(vi)aansch.
to. -, - it = pruik, kapsel.
Veriiclenittatter, m. = pruikemaker; er tauft
mie ein 43. = hij loopt als een kievit.
= kinabast, kina.
Ve'rurinbe,
Verubta'ner, zie eruatter.
31
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terubta'ttifft, zie er u an if cb.
perberS' = pervers, verkeerd, verdorven.
-, -en = perversiteit.
13ertierfitiit',
- = (norbb.) goede, mooie
[13e'fef,
kamer].
= peseta (een Sp. zilveren
-,
$efe ta,
munt, 160 cent).
= pessimisme.
13effitttWutu4, m.
$effititiff, m. - en, - en = pessimist.
pessimistisch.
Peffiutiltifer)
veft, iv. -, -en = pest, geesel; baf3 biro bee
tw ! = loop naar de hel! steek (en stik) de
moord!
peffarttg -= pestachtig, vergiftigd, besmettelijk.
*eft'llar3t, m.; :bode, to.; :ffetten, m. =
pest I! dokter ; -buil ; -vlek.
43eft'llijnnif, m.; :bauL f. = pest II adem ; -huffs.
-, -en = pestilentie, pest.
Vettifeit3 ',
pestilentieel, verpest.
Peitilemia'fiftb
effiratti = pestziek.
- = groot hoefblad.
eff1uur3,
-n = petarde, spring-,
$etar be,
klapbus.
Vetettr,m. -en, -en = petent, verzoeker.
*e'ter, m. = Peter, Pieter, Piet; bummer 1J3. =
domoor, stommeling.
= peterselie; fie pffitort, bet.
eterft'lle,
fauft $. = zij is een muurbloempje; bem ift
Me $. berOgeft = hij zet een zuur gezicht.
q3eterfrfiettftWerfittg, m. = tuinscheerling.
Ve'ter4 II tufa, W. ; firrbe, to.; Pfenni , in. =
St.-Pieterslleiland; -kerk; -penning.
Vetitiott , tv. -, -en = petitie, verzoekschrift.
))etitionte'ren, fcbtn. (b.) = petitioneeren.
13etittotWrerfjt, f. = recht van petitie.
petit, brevier (een soort
*etiffittift,
kleine drukletter).
$etrii'ifebe eira'bien = Petreisch Arabie.
Vetrefatt', m. (u. f.) -(e)??, - e(n) = petrefact,
versteening.
-, -en = petrificatie,
Vetrifiration',
versteening, verkalking.
petriftate'ren, fcbtu. (b.) = versteenen, verkalken.
= St.-Pieterskerk.
43e'triftrite,
= petroleum.
Vetroleuttt, f.
petroleumhoudend.
Octro'leum0aftig
:fatttpe, tn. = petro$etrolettmliforfier,
leum toestel ; -lamp.
1.3etroleur', m. -4, -e = petroleur.
-n = petroleuse.
13etroleule, kr.
f. -(e)t, -e =---.(lak)Vet'fffictft, (spr.:
stempel, cachet.
petfchie'ren, fd)in. (b.) = met een cachet
stempelen, sluiten.
nnts tett, icbtu. (b.) = (norbb.) trappen.]
= in petto, in voorraad, gereed,
pet'to: in
op 't hart; bij voorbaat.
-n = petunia.
Vetultie, tn.
-e = Bruin, Beer.
430, m.
q3et'3e, Iv. -n = Berin, Teef; klikspaan.
Per6en, Td)ro. (b.)= klikken, verklappen, verraden; knijpen.
Vet'or, m. -4, - = klikker, klikspaan.
= klikspaan.
43e1'liefe,
Vet'fiefef,
f. = $fettnig.
-e = pad.
*fob, m.
Vablittber, m. = padvinder, pionier.
Ofablod = onbegaanbaar, ongebaand.
priester, paap; leider
43faffe, m. -n,
(bij de gilden); nachtzwaluw, paapje; (bij den
brouwer) tap.
s
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Vfanbbaber.

$faffenlibautn, nt.; :Winne, (ob. :biftel),
= papeliboom; -bloem (paardebloem).
Vfarfettilfeinb (:freffer), m.; zfretutb. m.;
:nefefittteifi, 41ter4t, m. pape- of priester ICvijand ; -vriend ; -gebroed(sel); -knecht (-slaaf).
43forfenfraut, f. = melisse, paardebloem.
Varfettfateitt, f. = monnike- en potjeslatijn.
p_faffettutiififg = op priestermanier, paapsch.
13farfenittiitle, to. = papekap, -muts (eig. en
een soort vestingwerk); papekop, zwaluwstaart.
Vfaffeltriifire, :(tier, m. paardebloem.
Vfaffenftraffe, to. = Papestraat (de weg
langs den Rijn).
intiffentuut ob. :toefett, f. -4 = papedom.
$faffetttmlf, f. = pape-, priestervolk.
Vafferel', 43faffere, ty . - = paperij.
Ofatitifd) = paapsch, priester
Vfaftl, m. -(e)4, $fabte = paal, staak, stijl;
er fitpnifcben feinen bier $fiibten hij is
binnen zijn vier muren; een $. im atetid) =
een doorn in vleesch, voortdurende marteling.
Vfctbl bau, m. -(e)4, -ten = paalbouw,
-woning.
13fafit'briide, brug op palen, paalbrug.
1.4falgbiirger, m. = [inwoner van een stall,
die geen burgerrecht had], kleinsteedsch
persoon, kruidenier.
f. -4, - = paaltje.
43fabf'borf, = paaldorp.
pfafrfett, fcbtro. (t,.) = met palen voorzien,
afzetten, palissadeeren, heien; spietsen.
[43fabligrabett, m. = paalgracht, grensgrachtj.
Valif'grttnb, m. = heigrond, paalwerk.
= palissadeering, paalheining.
Verf 'fiette,
43foutiot3,
paalhout.
13fahl'untfrbef, tn. = paalmossel.
= heiblok.
t)3fOl'ramttle,
= pijlriet.
43ftthf'robr,
paalwerk, fundeering van
VfalWroft,
heipalen.
= paalwilg (voor palissaVfabflueibe,
deeringen).
to.; :tuurtu, m.;
Vfaf)I'lltuerf, f.;
:Unmet, :Aautt, m. = paalliwerk (heiwerk); -woning; -worm; -wortel; -heining
(palissadeering).
13faf3 bee = Palts, [paleis].
Paltser.
lafaIA'graf, en. = paltsgraaf.
Pfal3'graffi4j = paltsgrafelijk.
43fal3'ciraffebaft, in. = paltsgraafschap.
Paltsisch.
$fattb, -(e)4, $fanber = pand, onderpand;
pand, deel van een dijk, dat iemand verplicht is
to onderhouden; ettn. pun $. geben, feten = iets
in pand geven; id) fete marten no0 aunt $. =
ik verwed er mijn hoofd ender; auf 43fiinber
feiben = op pand leenen; (um) $fiinber
= pandverbeuren; zie e i n tiif en.
pfanbluir = geschikt als onderpand.
Ofiinb'bar = waarop beslag gelegd magworden.
pandbrief.
434ml:eft-let m.
Oftheben, fcbto. (b.) = als pand nemen, beslag
leggen op; einen (tvegen efner cbutb, 6.
O.) = beslag leggen op iems. meubels, inkomen e. d.
- = deurwaarder.
$fatt'ber, m.
43faniberfinel, f. = pandverbeuren, pandspel.
inanb'gfiittbiger, m. = hypothecair crediteur.
Vcritb'ott, 1. = (land)goed dat als hypotheek
dient, onderpand.
vfan WI) a b er, m. pand-, hypotheekhouder.
i
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Vfatibbatta.
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Vfb. = $funb.
43fattbi§au4, 1. = pandjeshuis, lommerd.
lfb. Gt. = $funb Stetting.
43fanbltsbaber, tn. = pand-, hypotheekhouder. q
*ferfer, tn. peper; fPanifcber 43f. =
Vfattbleiber, m. = pandbeleener.
Spaansche p.; er fitt im $f. = hij zit in
Vanb'objeft, f. = onderpand.
de benauwdheid, in de knijp; idj matte, tut
pandrecht.
Vfattb'reetit, 1. =
ik wou, dat je op
Mardi too her $f. triicbit
OfattlYreittlicb = hypothecair.
bewijs van onderpand, de Mookerhei zat; zie
Vanblitetn, m.
;
lommerdbriefje ; hypotheekakte.
VfefferlIbauut, 111. ;
f.) = peperjjboom; -saus; -bus.
(ob.
Want)*bulb, tn. = hypothecaire schuld.
augurkje.
tn.
=
hypothecaire
zekerheid.
1ferfergurie, tn. =
Vfantoiterbeit,
—, — en = beslaglegging, $ferferiortt, 1. = peperkorrel.
Vfatt'buttg,
Vferferfraut, = boonekruid.
pandbeslag.
nt.; :fiintutd,
Vferferaulten,
Vanb'berfAreibung, tn. = pandbrief.
nt. = peperlikoek; -koekbakker; -komijn.
VattlYbertrag, m. = pandcontract.
f.
=
peperland;
einen ins $f.
Vferfertaub,
Ofanbluelfe = bijwijze van onderpand.
iniinfcbett = iem. naar de Mookerhei wenschen.
— = pannetje.
Viittn'efien, f.
= pepermunt.
13fan'ne, —n = pan (vaatwerk, kruit- Vferferntinae,
pan, gewrichtsholte); ber aeinb tnurbe in bie Vferferutin3iit, f. = pepermuntolie.
$1. gebauen = in de pan gehakt; er bat etm. Vferferutingpliitmten, T., :tablette, tn. =
auf ber 43f. = hij voert sets in zijn schild.

pepermuntje.

Vfan'ttenbettel, m. = deksel van een pan, Oferfern, fcbtn. (tj.) = peperen, kruiden; duur

(aan een geweer) pandeksel.
Vfan'nentuelfter, nt. = opzichter in een
zoutkeet.
Van'nenfebutieb, m. = pannesmid, blikslager.
Vfan'ttenftiet, m. = steel van een pan.
= eigenaar van een zoutpan.
Vfan'tter, m. —
Vfannsfurben, m. = pannekoek, o]iekoek;
93ertiner q3f. = Beliner bol.
ann'tuMenberg, nt. = rijstebrijberg; ficb
bttrcb ben $f. effen = door den r. heeneten.
Vfarfautt, 1. = geestelijke waardigheid,
astoors-, domineesbetrekking.
VarfbeAtrf, nt=parochie, kerspel, diocees.
Vfarriborf, = parochiedorp.
13far're, tn. —, —n = kerspel, parochie, standplaats van een geestelijke; erft bie boon
bie 1uarre = eerst 't kooitje, dan de vogel.
Vfarreti, tv. —, —en = kerspel, parochie,
pastorie.
Ofarrertirb = parochiaal.
Ofar'ren, fcbin. (b.) = tot een parochie behooren.
— = dominee, pastoor.
Var'rer, m.
Vfaereritt, to. —, —nett = domineesvrouw,
domineesche.
3faregebit1r, tn. = parochierechten.
Vfarr'genteittbe, tn. = parochie(gemeente).
Vfarrigettoffe, m. = parochiaan.
pastorie.
VfarrliauC 1.
Vfarr'berr, zie $farrer.
Var'rtn, zie 43farrerin.
Vfareitttb, f. = parochiaan.
= parochie-, kerspelkerk.
Vfarritrobe,
$fareftette, tn. = dominees-, pastoorsplaats.
Varrlootittung, tn. = pastorie, wooing van
dominee of pastoor.
$fau, m. —(e) u. —en, —en (u. —e)= pauw,
(ook een sterrebeeld aan den zuidelijken
hemel); er fpreiat, brilitet ficb tate ein 43f. =
hij pronkt als een pauw.
— = pauwtje.
I. Vfau'ebett, 1.
II. pfauidyn, fcbtv. (f.) = audj e n.
Vau'enlauge, 1.; :feber, tn.; :rab, f.;
:taube, tv. = pauwell oog ; -veer; -staart (uitgespreid); -staartduif.
m. =pauwestaart.
13fau'enfclittiatt3,
= pauwfazant.
Vfaulafatt,
13fau'fifcb, m. = zeepauw.
= pauwvlieg, waterjuffer.
Vaulliege,
13fan' llbabn , m.; =benne, tn. = mannetjespauw; wijfjespauw (pauwin).
13faultette, tn. = prachtanjelier.
Vaulaube, zie $fauentaube.

makers, (eine Mecbttung) hoogmaken, peperen;
slaan, schieten, gooien; er pfefferte unter bie
spaten = hij schoot onder de musschen.
Verfernut to. = pepernoot.
Verferrobr, 1. = peperbus.
4ferferrad, m. = (iron.) koopman, winkelier.
Vferferitrautt, tn. = peperboompje.
m. = buis, hemd].

— =
Vfeititett, f.
Vfeile, —n = pijp, fluit, buis; icb tuia

nicbt ttad) feiner 43f. tanlen = naar zijn pijpen
dansen; feine $f. getatO = zijn geduld raakt
op; tier im Mobr fits, bat gut $f ..n fcbnei=
ben = wie in 't riet zit, kan pijpjes snijden;
er siebt bie $f. ein = hij haalt bakzeil, zingt
een toontje lager; bie $f. im Sad batten =
zich koest houden.
Ofejlen, ft. (b.) (Pfeife; i fi ff; Pfi ff e ; 1)feife!
geViffen) = pijpen, fluiten; er pf eif t auf (ob.
auf) bem teten 2ocb = 't loopt met hem op
een Bind; icb lafeife bir ettna = ik zou je
danken; auf ettn. maling, lak aan sets
hebben; id) pfeffe auf bie fftaterei = ik moet
niets van 't schilderen hebben; jett inaten
= we zullen er eentje (een
Mir einen
slokje nl.) nemen, verschalken.
13feilenbefebtag, m. = versiering aan een pijp.
Veifenbectet, m. = pijpedop.
1.1feijenerbe, tn. = pijpaarde.

43feilettlfabrifant, m.; :form, tn.; :gra d , f.
pijpeilfabrikant;
m.
(:binfe, to.);
-worm; -strootje; -kop.

43felfenututtbftiirf, 1. = mondstuk van een
fluit of van een pijp.

Vfeffenilquafte, 113.; :ritunter, :roftr, 1. =

pij pe kwast -koter (-peuter, -wroeter) ; -roer.
Vfeijettfpitle, tv. = punt, uiteinde, mondstuk
van een pijp.
$fellenttiet, m. = pijpesteel.
Veisfenftraur4, m. = (plant) moffepijp.
verfettluerf, f. = pijpwerk (van een orgel).
Vetlettitopfer, tn. = pijpestopper.
— = pijper, fluster, speelman,
Velfer, m.
muzikant.
nt. —(e)l, —e = pijl, schicht; (haar)pen.
pijler, pilaar, stijI;
—
Vfeller, m.
(tusschen twee vensters) dam, penant.
VfeilerfOleget, in. = dam-, penantspiegel.
m. = pijler-, zuilesteen, bazalt.
penanttafel.
3tatertt1rb,
pijl-, naaldvisch.
43fettlifc4, m.
= pijlvormig.
3l*
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= piAlkruid, -riet.
43fetrilfraut, f.;
Pfelt`frknelt = pijisnel.
Vfeit'iltut tn. = pijlschot.
Vfeit'fctiiitie, tn. = boogschutter.
veiricti tvatt3, m. = pijlstaart (een soort van
rog, van eend, van vhnder, van vogel).
= pij111 punt ;
^3fetl'llfiye, m.; :Wura,
-wortel.
Vfen'nig, tn. –(e)4, –e = penning, duit;
Men ben 13f. nict)t ebrt, ift ben rater nicbt
inert = wie 't kleine niet eert, is 't groote
met weerd; zie ,;■ et Ler.
Vfen'uignuOtabe, iv. = centsuitgave.
duitedief.
–
Veniniafurbfer,
Vfenittigfraut, 1. = penningkruid; boerekers.
ven'ttigititt, 1. = stuiverskaars.
Vfeifitigmaga3in, 1. = stuiversmagazijn.
[Vfettinigmeifter, nt. = kassier].
Vfercb, m. – (e)4, – e = perk, omheinde plaats;
horde; mest.
oferlten, fcbib. (b.) = inperken, omsluiten,
opeendringen, (in enge ruimte) samenpakken.
Vferb, –(e)4, –e = paard, ros; en left ficb
auf4 bobe V. = hij is trotsch, pedant, verwaand; bout token 431. berab = trots, yenwaand; en fpannt bie $ferbe tinter ben Hagen
ob. siiumt ba4 $f. beim Scbtbanse auf = spant
de paarden achter den wagen, pakt de zaak
verkeerd aan; er ift bout $f. auf ben
gefommen = achteruitgegaan, aan lager wal
geraakt; bat fiebt bock ein $1. = dat kan een
blinde wel zien.
Ver'beilameife,
:arbeit, W.; :aranei,
= paardelimier (groote m.); -werk; -middel.
*fer'bell brain, iv.; :Lin fittgefellfrbaft, tn.;
m.
paardelitram; -trammaatschappij; -temmer.
Ver'bellbobue, iv.; :firm*, to.; :biirite, W.=
paardellboon; -vlieg (horzel); -borstel.
Vferibeilbecte, in.; :bleb, in.; 4ifeubatpt, M.=
paardeildek(en); -dief; -spoor.
it. =-f.;
Veribelifei g e, it) ;
paardelivijg, -vleesch; -vheg.
Vferibefut, = paardepoot; be fommt ben
$. limn& = daar komt de aap uit de mouw.
Vfer'bellfutter, f.; :gefriOrr, f.; :gurt, m. =
paardellvoer; -twig; -buikriem.
=
443fer'bell Oar, 1.; :Oanbet,
:4dubler,
paarde II haar ; -handel ; -koo pm an.
Ver'beilbuf, m.; :tube, in.; :tattier, m. =
paardellhoef; -jood; -kenner.
= stalknecht, palfrenier,
I3fer'betner4t,
groom.
Vfer' bellf00f, m.; :fraft, tn.; : trannyit, /1).----paardeilkop; -kracht ; -ziekte.
paardelIkrib;
Vfer'bejriKie, in.; :fur, to.
-kuur (= zware kuur).
= lijn, leireep.
Ver'beteine,
Ver'beffiebbaber, 111.; =matter,
tn.; :martt, tn. paardellliefhebber; -manen;
-makelaar; -markt.
pfer'beiniii0g = als (van) een paard, voor een
paard, paarde..., zwaar, raw.
paardemelk.
wilde munt.
Veri beutiu3e, to.
:natur, tn.;
:nom
Vfer'bellmift,
nt. = paarde mest ; -gek; -natuur ;
-ploert.
= renbaan, hippodroom.
4.1feriberenitbabn,
wedren, course, race.
Ver'berenneit, 1.
43fer'be Ilfrbuian3, m.; :frOtuautut, m.; :frblueut,
me, iv.; :ftalf, m. = paardelistaart; -spons;
-wed; -stal.

V flan3(e r)4 0 13.

13fer'beftrieget, m. = roskam.
$fer'belltranie,
:berleiber, m.,
tn. = paardeliwed; -verhuurder; -wagen (van
den trein).
43fer'betverOget, in. = wisselen van paarden.
VferibOthietjern, T.; :311c4t, to. = paardellgehinnik; -fokkerij (stoeterij).
–n = dakbalk, nok.
$fetite,
,fet'3en, zie .peen.
– = droogplaats (in zoutVfiejet, m.
ziederijen).
m. –(e)4, –e = gefluit, fluitje, roep;
list, kneep, slimmigheid, kunstje; slokje, glaasje;
einen q3f. tun = fluiten; Aniffe unb $fiffe =
listen en streken; fie acbten iljn teinen $1. =
zij achten hem geen zier.
Virferling, m. –(e)4, –e = soort eetbare
paddestoel, peperchampignon; fatten 431. =
geen zier, geen sikkepit, geen cent, geen duit.
tififfig = slim, leep, loos, schalks(ch).
, –en = slimmigheid, leepheid.
4.3fiffigteit,
–fe = leeperd, slimmerd.
VfiffifuL
Vfittgit'abenb, m. = avond voor pinksteren.
= pinksterlibier
f.;
(-vermaak); -bloem.
Vings iteit, = pinksteren; su auf bem
cif e = met Sint Juttemis (als de kalvers op
't ijs Jansen).
Vfiugft'utontag, m. = pinkstermaandag.
Vfingff.oetje, m. = paaschos; geputt tvie ein
431. = kolossaal opgedirkt.
Vingfit'llPrebigt, W.; :rote, iv.; :tag, in.;
:Waite, to.; :3eit, = pinkstedpreek; -roos
(pioenroos); -dag; -week; -tijd.
–n, zie 43f in f i cb.
Vfir'frlie,
–, –en;
m. –(e)4, –e; Intr'firb,
= perzik; ben t3f.
–,
l3firlirly,
perzik en perzikeboom.
m.; :blitte, iv.; :bolute, tn.;
:tern, m. = perzik II boom; -bloesem; -bowl; -pit.
(1iibb.) bakker].
m. –t, –
– = plantje ; ein faubere4,
–d,
443fteitm'cljett,
(iron.) een lieve jongen, een
nettet 5,13f.
fijn heer.
–n = plant; (0ert.) bat ift
VI-11111'3e, tn.
raar heer, fijn persoontje.
eine nette 43f.
Oftattivu, fcblv. (b.) = planten, zetten.
pitan'3enartig = plantaardig.
= plant e llVflait'unlibeet, 1.; :butter,
bed; -boter.
Vtan'otterbe, iv. = teelaarde.
pflani3entreffenb = plantenetend.
43ftan'gertligift, f.; :fenner, m. = planteligif(t); -kenner.
Viatt'vitrenntitiL rv. = plantkunde.
Vf1an'get0fOrper, m; :Oft, . = plantaardig
lichaam, pl. voedsel.
= plantkunde.
tOftan'3ettfunbe,
planteluis.
Vitate3entau,
planteleven.
4i1an'3entebett, 1.
plantkunde.
Vitan'3ettletire,
Vitait'aettlIreicb, 1.; =faft, m.; =fat& f. =
planteilrijk; -sap; -zout.
33flan'3enljaututler, m.; Jammtung, tn.;
:faure, = plantell v erzamelaar ; -verzameling; -zuur.
Vflaits3ettfeete, = kiem- of groeivermogen.
Vflatti3enftein, m. = boom- of mossteen (die
indrukken van plantjes vertoont).
= plantdier, zoOfiet.
Wtan'3eittier,
43fian'3er, in. –t, – = planter, pooter, plantagebezitter, kolonist.
Vflan'Oer)4o13, = plant-, poothout.
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Vfropfett.

iltiattalartoffet, tn. = pootaardappel.
_eine $f. erricfjten =een vereeniging oprichten
Via-LW-tug, m. — (e0, — e = stek, loot, pootplant. ter verzorging of verpleging (van armen,

i3f fatt0cOute, to. = boomkweekerij, kweekschool.
VianAltaat, tn. = volkplanting, kolonie.
[13flan3 i ft0t, to. = volkplanting, kolonie.]
Vffanaltort, nt. = pootstok; moederkorf
(bijeteelt).
Vflan'autta, to. —, —en = aanplanting, kolonie,
plantage.
[VflanOvii, 1. = volkplanters.]
h.pflaifter, T. — — = pleister, kogelbekleeding, cement, vloersteen, vloer, plaveisel,
straatsteen; $arg ift ein teur0 $f. = 't is
duur leven in Parijs; bad $f. treten ---= op
straat rondslenteren; bu toirft hero $f. hie,
gen =je zult je straf wel krijgen; awe ecbii,
ben mit einem $f. ljeiten = twee vliegen met
een klap slaan.
Viii i fterti) en, f. ----, — = (schoonheids)pleistertje, moesje.
Vialterer, tn. ----, — = straatmaker
Vfla i ftergelb, I. = straatgeld.
Via i fternifer, m. = blaartrekker.
Vialteriaften, m. = pleisterkast, -kist; lapzalver, knoeier.
Wiaiftern, fctro. (f).) = pleisteren, bevloeren,
plaveien, bestraten.
Vialterramme, to. = straatstamper, juffer.
Via'fterfrOtnierer, m. = dokter, knoeier.
13 fialter II fetler, m.; : ftein, m.; :treter, nt. =
straat II maker ; -steen ; -looper (-slij per).
43ftalteruna, ii). —, —en = bevloering, plaveisel, bestrating.
Viau'ute, to. —, —n = pruim; gebbate $f. =
gedroogde pruim.
Wittu'm en 11 baum, m ; =Tern, m., zfurliett, m.,
=ntiO, f. = pruime li boom ; -pit; -koek (-taart) ;
-gelei.
4ifiauimentueir4 = zoo zacht als dons.
Vffe'ile, la. — = verpleging, verzorging, bevordering, beoefening; ein girth in 43f. net):
men = de zorg voor een kind op zich nemen;
bie $1. her 33iffenicbaften = beoefening der
wetenschappen.
Vilei neamt, f. = kamer van voogdij, voogdijschap.
Viei gebefobtene(r) = pupil, aan iems. zorg
toevertrouwde, verpleegde.
Viei lle II Meru, 431.; :nub, T.; :mutter, to. =
pleegliouders; -kind; -moeder.
Pft e ri en, idP11. [ft. : ,Priog , g eOlog en] (t).) =
verplegen, verzorgen, goed onderhouden, plegen, gewoon zijn; (fie pfiegte [bet] bie Otumen);
er ,Offegte [Pftog] au fagen = hij placht to zeggen;
fo pflegt' 3u gOn = zoo gaat 't gewoonlijk;
bie 2Biffettictaften lif. ,... aankweeken, beoefenen; [fie laftegten (1)f1ogen) bet Muf)e = zij
namen rust; er ,ffegte (pftog) Mat(4) mit itjnen =
hij beraadslaagde met hen; eine?, 9.1mte pf. =
een ambt waarnemen; areunb f cb a f t, limgang
Ilf. = vriendschap, omgang houden].
Vfie'ner, m. --., — = voogd, pleegvader,
verpleger, verzorger, bestuurder; weldoener.
Vfle'aerlu, to. —, —nen = verpleegster, verzorgster; kweekster.
13ffe'nefo4n, m. = pleegzoon.
43fte' tleitiitte, tv. = kweekplaats, bakermat.
Vie i lle II tortiter, iv.; abater, m. =pleeglidochter; -varier.
Vieglitta, m. —(eA —e = verpleegde, pleegkind, pupil, kweekeling.
infealMaft, to. — = voogdij, voogdijschap;

zieken enz.).
Vffirbt, lo. —, —en = plicht; tuft ftetjn in
be Raifer $1. = wij slaan in den dienst des
keizers; einen in (Gib unb) $j. nebmett = in
dienst nemen; 1)0 ift beine berhammte q3f.
(unb Scburbigreit)= dat is niet meer dan een
staaltje van je plicht.
$ffirt i beitraa, m. = verplichte bijdrage.
I Pftiarten, 1cWo. (t.) einem = onderdanig zijn,
in dienst zijn van].
43fittfie erfitautta, to. = plicht-betrachting.
13filitit'egentOtar, 1. = verplicht prezentexemplaar.
43ftirbell gebot, 1.; :gefiii)f, f. = plichtligehod,
-gevoel (-besef).
Offirtiegentiff; -= plichtmatig.
pflictit'netren = trouw aan zijn plicht, trouw,
nauwgezet, plichtschuldig.
1 4Jffit4'tio = verplicht, afhankelijk, onderdanig].
lofticbt i mii-4la, zie pfriclItgetniit.
Oftirlit'frixtbig = plichtschuldig, -matig.
lqiiiiitsteit, m. u. f. = wettelijk erfdeel, kindsgedeelte, legitieme portie.
Ofiirbrberneffett = plichtvergeten.
ViirOt i berielfutta, to. = plichtverzaking.
offiAt'ivibrig = in strijd met zijn (mijn) plicht.
Vio if, in. —(e), $fliicte = (houten) pen, pin;
hem Merben lair einen $f. aarriecten = daar
zullen we een speldje voor steken; einen $1.
aurildftecren = door de vingers zien.
Offijelett, fcbto. (lj.) = vastpennen.
0 ffitieleit, icbm. (ti.) =plukken; (arat, $eter,
(life) uitplukken en schoonmaken; mit be r Beit
tiffildt man 91ofen = mettertijd komt alles in
orde of als men maar tijd van leven heeft;
zie ook ,) ilbncen.
Vtua, m. —(e), $ffitge = ploeg (akkerploeg,
sneeuw- of slikploeg, een ploeg dijkwerkers).
Vfinalbatiett (ob. :baum), m.; :beicet, tn.;
: eif en, f. --.--...- ploegilboom, -diesel; -ijzer (kouter).
Will i am, feOtti. (lj.) = ploegen; (bout ScWff)
(de golven) klieven, doorploegen; bet Kilter
.Offiigt = schuurt langs den grond, sleept.
Vftii'ner, m. ---, — = ploeger, Landman,
-bouwer.
13fluff II ijaupt, 1.; :bof3, 1.; zorkfe, m. = ploeglhoofd; -hout; -os.
Vino' II rat), 1.; :ft° ar, tn.; :ft erv, to. = ploeglrad; -schaar; -staart (of -steel).
[IC;fttii'fei, m. --- = (gewest.) verkoudheid].
VfOrt'rtien, f. —&, — = poortje.
Vor i te, tn. —, —n = poort, deur, ingang;
bie (f)ofte ob. Cttornanifcbe) $. = de (Verheven of Ottomaansche) Porte.
Vfiirt i ner, m. —, — = r)rtier, poortsluiter,
wachter, cipier.
Vfo titen, m. —, — = post, stijl, paal.
Viit'cityn, f. ---, — = pootje; $f. batten =
slaag krijgen
de vingertoppen(schoolstraf).
vf
, , te, tn. _, op
—n = poot.
43frient, m. —(e0, —e; Vrie'me, to. —, —n;
43frient en, m. _ , — = priem, els, priem(kruid), brem; Leif ter $f. = schoenmaker.
Vriem i traut, 1. = priemkruid.
1.1fro4f, m. —(eA —e u. $friMe; 13fra4'fen,
m. --, — = kurk, stop, prop, (voor kanonnen) laadprop; ent; am $f. riecen =
achter 't net visschen, er bekaaid afkomen;
bay ift fur ben $f. = niemendal waard; er
fist auf bem $f. = hij is aan lager wal, zit
op 't droge, op zwart zaad; einen auf ben $f.
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fetien = iem. er onder brengen, tot zwijgen
brengen.
Oft°Olen, fcbin. (b.) = enten, oculeeren, kurken ; proppen, stoppen ; ber Saar War gepfr Oft
bort = stampvol.
Pfroplenboil = propvol, stampvol.
- = kurketrekker.
13froVfen3ie1 er, m.
Vraprting, m. -(e), -e = geente boom.
$frolenteffer, f. = ent-, oculeermes.
13froPrreW, = entrijs, oculeertakje;
boomkweekerij.
Vropffrfiute,
= ent-, oculeerspleet, in13fropflOalt,
snijding.
43friittlle, -, -11 = prove, prebende,
inkomen, stichting; plaats, verzorging in een
armehuis; eine fate 43f. = een vet baantje.
provenier.
43frfin'bettbefitler, m.
Vfrfin'bentymbef, =tintrOer, m. = handel met
proven, simonie.
= iem. die een prove
Vrfinblier, tn.
geniet, provenier, diakenhuismannetje.
Vuhf, m. -(e) , -e = poel, modderput.
m. u. f. -(eA -e = peluw, hoofdkussen, kussen.
PfuOTicht, = vol poelen; modderig (ruikend).
13fti4ildittepfe, tn. = grutto.
pfun
foei!
$futtb, f. -(e0, -e = pond; talent, schat;
mit feinem Vunbe tnucbern = met zijn talent
woekeren; ein q3f. Sterling een pond sterling.
$fintb'ficluirlit, T. = gewicht van een pond.
[Pffin'tlin = van een pond, gewichthoudend;
e 43fennige = $fennige van 240 in een
pond].
bij 't pond.
Pfuttbucife
pfujitett, WI). (b.) = knoeien, slecht werk
leveren, beunhazen; einem in& ,anbinerf pf.=
een anders ambacht onbevoegd uitoefenen,
onder iems. duiven schieten.
Vu'fiter, = knoeier, beunhaas.
43fulMerarbeit, 13fuf*rer, tn. -, - en =
knoeiwerk, knoeierij.
knoeierig.
Pfit'fiterfictft
4)futfit = weg, voort, verdwenen.
-n = plas, poel; troebele
Wiit'se,
bron ; verschaald bier.
vol plassen.
Offir3ig
Phaeaken; fig. rijke, weel430iialett, $1.
derig levende menschen.
= Phaeton (zoon v. d.
41f1a'cton, nt.
Zonnegod Helios); phaeton, (licht) open rijtuig.
..ngen = falanks (MaceVt)alang, tn.
donische) gesloten slagorde; vingerlid.
fanerogamen, bloe43bancrogatinett,
semplanten.
41battontetv, -(e)C -e = fenomeen.
lAiittontette = fenomenaal, hoogst wonderba arlij k.
- n = fenomeno430iitiontenologici, tn.
logie, verschijnseleleer.
434atttaffe', iv. -n = fantazie, verbeeldingskracht, inbeelding, drogbeeld, droomgezicht.
Obantaffe'ren, fcbtn. (b.) = fantazeeren; ijlen.
..men = fantasma,
inantiWnta, f.
schijn-, drogbeeld.
VOctittantagorier , -n = fantasmagorie, schijntooverij, 't kunstmatig voorstellen
van schijn- of drogbeelden.
130antaft', m. -en, -en = fantast, droomer,
dweper.
fantastisch, wonderlijk, grillig.
qiijantotte, f. -(e)&, -e = fantoom, schijn-,
drogbeeld.

04110f0041fdie

I. ina'reto, tn. = Farao.
II. 43batao, f., zie $baro.
farizeeer, huichelaar.
m.
= farizeeerdom.
WarifiVertunt, f.
farizeesch, huichelachtig.
Pfutrifalfc4
lAartnaceue :c., zie $barmaaeut 2C.
farmakognozie,
inarntarognofic',
leer van de stollen voor geneesmiddelen.
- = farmakologie, leer
Inarinafologle,
van de geneesmiddelen.
434=2%1110 We, tn. -, -n = farmakopee,
artsenijboek.
VOarma3eut', m. -en, -en = farmaceut,
artsenijkundige, student in de artsenijkunde.
43barnta4culit, tn. - = farmaceutika,
artsenijkunde.
ot) arntavulife4 = farmaceutisch.
Vtjarntage, tn. - = farmacie, artsenijkunde.
= faro (een kansspel).
*fitt'ro, f.
- = faros,
3fia'ro4, I3fjairt0,
vuurtoren.
-n
=
faze,
schijngestalte
(van
430(efe, tn.
de maan), ontwikkelingsvorm, graad.
-(e)& = fenol, karbolzuur.
*bettor,
-n = fiale, vlakke schaal
V4iale, tn.
of schotel.
I3tjifalet4', tn. -en, -en = filaleet, waarheidsvriend.
$bilantbrop', m. -en, -en = filantroop,
menschevriend.
WitrintbroPic', tn. -n = filantropie.
Vitifattt4ropitf, 1. -(e)&, -e = filantropinum, opvoedingsinrichting naar Basedow's
beginselen.
intlantbroPinkl'inu, m. - = filantropinisme, Basedow's opvoedingsstelsel.
filantropisch.
Ofrifantbroinfo4
43ftitatetie, iD. - = filatelie, postzegelkunde.
43bilateliff, m. -en, -en = filatelist, postzegelverzamelaar.
pflifbarittoltifit = filharmonisch, muzieklievend.
-n, -n = filhelleen,
134ifbeffene,
Griekevriend.
tn. = Philip, Filips, Flip.
= filippica, heftige
434-111P'Plia, tn. -,
straf- of strijdrede.
Filippijnen.
niliptinten, 43f.
4301.1WW, m. = Philippus, Filips.
- = Filistijn; filister,
43hifilter, m.
ploert, niet-student, bekrompen mensch.
POili'iterbaft, phitifterliW, Obiliftrij41 =
ploertig.
f. = ploertedom; ink 40.
gebn = (na den studentetijd) het burgerlijke leven ingaan.
Ofilliftri341 = ploertig.
m. -en, -en = filoloog, taal- en
letterkundige.
-n = filologie.
t1 iIoCD gi e', tu.
Obtfolo'gifd) = filologisch.
nach414ifonteta, .. mete, tn. =
tegaal.
-n = hospita, ploertin.
430-ifii'fc,
- en, -en = filozoof.
Witofopir,
- = filozofaster,
inifofo0bajter, m.
valsch filozoof.
VhifofolAent', f. -(e0, -e = filozofeem,
wijsgeerige leer.
-n = filozofie.
WilofolAte',
04itoCOMie'rett, Tap.)). (4.) = filozofeeren.
0#11ofolAtifiti = filozofisch.

34iftron.

487

..tren u. .tra =
qnit'tron, 4 4irtrum, f.
filtrum, liefdedrank.
— = fimose, verViOntoje, 134intoV,
nauwing.
—, —It = fiaol,fleschje.
flegma, koude gelijkViteg'inct, f.
moedigheid.
- = flegmaticus,
VOlegutai tifer, in.
flegmatisch mensch.
flegmatisch,
koud, gelijkOfgefintalifit
moedig, bedachtzaam.
3yv be, in. = Phebe, maangodin.
m. = Phoebus, zonnegod.
— = fonetica, leer van de
lnotte'tif,
klankvorming.
— = foneticus, die foneVtiotte'tifer, nt.
tica onderwijst, die fonetisch wil spellers.
fonetisch,
volgens den klank.
Ohonclifci) =
Vhatti'clett 2C., zie 43bi3nfaien 2c.
—e = fenix, fabelachtige
4341Vnig, m.
vogel.
= Phenicie.
Pbenicier
—
43baiti'3ier, in.
Phenicisch.
1ioitogra4i1Y, in. —en, —en = fonograaf.
Vionolittr, in. —(e)& u. —en = fonoliet,
klinksteen.
— = fonologie, klankleer.
Vionotogie,
VioWat', f. —(e)I, —e = fosfaat.
—e = fosfor.
4304'4'tior, ni.
1301.70AoreOet0', iv. — = fosforescentie.
OtWOboreNie'ren,fcbin.(b.)=fosforesceeren.
fosforachtig.
O1jo4'4itiorbattig, pip:Wptiorig = fosforhoudend, fosforig.
— = fosforzuur.
Ino ,Sigiorfaure,
— = fotochemie, leer van
VbotoMenties,
de chemische werking van 't licht.
= fotogeen, lichtstof;
434otonett', f.
kunstmatige mineraalolie.
—en, —en = fotograaf.
Viptogralgr,
i3botogra4tyie', tv. —, —n = fotografie.
PbotonralAte'ren, fcbiv.(b.) = fotografeeren.
4botogra'phifc4 = fotografisch.
—n = fotogravure.
inotograbii're, iv.
— = fotoVtiotonteter, 1. (oh. tn.)
meter, licht(sterkte)meter.
— = fototypie, lichtdruk.
43fiotott4ile,
—n = fraze, zin, zinledige
Vt-yraje,
spreekwijze, woordekraam, looze uitspraak.
Obrai fentiaft = opgeschroefd, winderig, hol.
= ijdele prater,
Vbrajentylb, :martyr,
frazeur.
—0
frazeologie,
leer
Virafeotonie', —,
van de eigenaardige spreekwijzen van een taal ;
verzameling van spreekwijzen.
Vtgetteffe', iv. — = frenezie, razernij, waanzin(nigheid).
04reitelifc4 frenetiek, waanzinnig, razend.
inrenotonie', in. — = frenologie, hersenleer, schedelleer.
134-rtfgiett, f. = Phrygie.
— = Phrygiör.
inttrgier, m.
ptirtrnifcf) = Phrygisch.
131#1014, iv. — = phthisis, tering.
u. ..e'ren=fylloxera,
Viititio'gera, in. —,
druifluis.
=
fen u.
$10W4annonira, 11). —,
fysharmonika, een pianargel.
— = fyzika, natuuru. 4344111',
kunde.
trallic) = natuurkundig.
— fyzicus, natuurkundige.
0trfiter,
4f

oiffoaff!

1310riiilliebrer, tn.; :ftunbe, tn.; :unterriMt,
m. = natuurkunde II onderwijzer; -les;- onderwijs.
VigirfiruC m. —u. —fa, —fe = distriktsgenee heer.
4144fiognont', in. —en, —en = fyzio(g)noom,
gelaatkundige.
—n = fyzio(g)nomie,
431Atiognontie,
gelaatsuitdrukking.
— = fyzio(g)nomika,
43/Afionttointii,
gelaatkunde.
VfMtoirat', in. —en, —en = fyziokraat,
aanhanger van 't fyziokratisch systeem.
= fyziokratie.
ViAilotratie' (spr.: . .tie),
p4Offotraitifd) Snftem = fyziokratisch
stelsel, volgens 'twelk de landbouw de eenige
bron van welvaart is.
Vityflolotr, m. —en, —en = fyzioloog.
— = fyziologie.
431Miolonte,
PtAiloto'gifcti = fyziologisch.
Ofttritici) = fyzisch, licharnelijk, zinnelijk.
= pianino.
Viattilto, f.
$taniff, m. — en, — en = pianist.
piano,
zacht.
=
= piano.
$ia'no(for'te), 1. --I,
= pianola.
Vianola, f. —I,
— = piaster (een muntstuk,
Vialter, m.
Ital. ± (2,30; Sp. ± (2,60).
$ic'coto, zie $iffoto.
— = slabbetje.
Vi'dict, in.
fcbin. (b.) = pooien, pimpelen].
oviten, fcbtn. (b.) = pikken, bepikken, met
pik besmeren, kleven als pik.
Vet, m. —(e)&, —e = pik, houw, tik; zie ook
43if I en life.
—n = pik(houweel).
13icle,
— = pik(houweel), metselaarsm.
hamer ; knikker; pukkel, puist.
kleine fluit, piccolo.
Vicleiftate,
= pickelhaube, Pruisische
Vicletivethe,
helm.
Viefelbering, m. = pekelharing; nar, grappemaker.
Vici feiC zie 43f cf f e
piclett, fcbiro. (l.) = pikken, happen, slaan,
• tik ken.
u. —e = picnic.
Vitteitict, f.
pittfein, zie p Mein.
q3t.= pickles, scherp gekruide ingemaakte groenten en vruchten.
zie
ict eni cf.
(spr.: pjesse), in. —,—n = stuk, vertrek.
Viebeftat' (spr.: pjee ..), f. —e = piédestal, voetstuk.
Vieniontele, m. —n, —n = Piemontees.
piettiontelifc0 = Piernonteesch.
iic4 ! = piep ! tnacben = piep doen of zeggen.
zie $itie I.
Pic'Pen, fcbtn. (b.) = piepen; ber Stranre lotept =
zucht zwakjes.
Vie4i'tot4tt, m. = haan, kip; dingetje.
m. = jonge vogel; ber rote
Vielrmath
$iepboget = (spott.) de Roode Adelaar (ridderorde).
Pielrfen, zie pfepe n.
= sukkelend, zwakjes.
= Piesporter.
13iWtiorter, m.
Vierfc, zie $lece.
Victiit', iv. — = pieteit, vroomheid, eerbiedig
opzien.
*ietWutiO, m. — = pietisme, fijne vroomheid.
Vetiff, tn. —en, —en = pietist.
pietiltifd) = pietistisch.
piff'paff'! = pief paf!
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$inntent', 1. —(e)4, —e = pigment, kleurstof.
I. VI, nt. —(e)4, —e u. ---i = piek,bergspits,
er bat einen $. auf micb = hij heeft een pik
op mij.
H. $if, f. — u. —(e)e,, -- = (in 't kaartspel)
schoppen.
Infant' = pikant.
Vitanterie', tv. —, —n = pikanterie.
Vitaribe, m. —n, —it = Picardier.
Viarbie' bie = Picardie.
Vit'lla4, 1.; :bube, m. = schoppenliaas, -boer.
13i1e, tn. —, —n = piek; bon bet $. auf
bfenen = van onder op, van den laagsten rang
of dienen; eine g3. auf einen baben= een pik
op iem. hebben.
Viree', m. u. 1. --- = pikee, piqué.
43itettier', m. —(e)i;, —e; Vilentriiner, m. =
piekdrager, piekenier.
$ifett', 1. —(e)e, —e = piket, troepeafdeeling;
veldwacht; kaartspel.
Pirfein = piekfijn, heel fijn, in de puntjes.
iifie'ren, fcbtv. (b.) = pikeeren; fief) auf etm.
13. = een eer in nets stellen; zich op ietf,,
laten voorstaan.
loitiert' = gepikeerd.
= piccolo, knoopejongetje,
Infloto, m. -4,
kellner; kleine fluit.
Rifer', tn. —(e), —e = pikeur.
$ifritefitiure, tn. = pikrinezuur.
Vit'teit, V. = Pikten.
pilaar, paal.
t$MIar', m. —(e)l, —en
Via'fter, m. —L — = pilaster, muurpilaar.
Vitalu4, m. = Pilatus; er fcbicfte mitt bon
3ontft0 au $. = hij stuurde mij van Pontius
naar Pilatus, van 't kastje naar den muur.
43i'ten, V.= zeker gerecht, zie 9.31 obnplie n.
Virger, m. ---, — = pelgrim.
ViCgerfatirt, le. = pelgrimstocht, bedevaart,
pelgrimsreis.
Infi gent, fcbtv. (b. u. 1.) = een bedevaart, een
pelgrimsreis doen; trekken, reizen.
it'llerfMaft, tn. — = bedevaart, bedevaartgangers, pelgrimage.
VirgerlIftati, m.; :tafclie, tn. = pelgrimsilstaf, -tasch.
Vi'grint, m. --, —e = pelgrim.
Vine, tn. —, —n = pit; einem eine l3. (en
fcbrucfen, en berfcbrucfen) geben = iem. een
pil to slikken geven; eine btaue q3. = een
blauwe boon (geweerkogel).
Wirlenbrefier,m.= pilledraaier (ook de kever).
13ifoti, m. —en, —en = loods, stuurman.
Vila, in. —6, —e = paddestoel, zwam; in
bie $itAe getjn = verloren gaan; auffcbiden
tvie ein V, tune bie $ifAe = opkomen, uit
den grond komen, als paddestoelen.
Pit'AicOt, 41iti3ig = paddestoelaehtig, vol
paddestoelen.
Vintent', tn. u. f. —(e), —e = piment,
jamaIcapeper.
pitn'tielig = klagend, teer, zwakjes.
pint'Oetn, fcbtn. (ti.) = klagen, kreunen,
zwak zijn.
VintOernett', m. —(e) C , —e, VintOentelle, M.
—, —n, zie $impinelle.
Vint'Pentufg, ID. = pimpernoot, pistache.
13intOittelle, to. —, ---n = pimpernel.
13inarotbef', tn. —, —en = pinakotheek,
schilderijekabinet.
Vitarfe, tn. —, —n = pinas(se), een licht
schip, groote sleep.
Vinceite3' (spr.: pértsnee), f. —, — = pincenez, lorgnet.

4
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Vin'bar, m. = Pindarus.
Oinba'rifci) = Pindarisch.
Vitt'guitt, in. —(e), —e = pinguin, vetgans.
Witte, to. —, —n = pijnboom.
Virefe, tn. —, --n .---. strandkruid; smidse;
(visschers)pink, grondeling (een visch); pot
(bij 't spel); geldbuidel; be?, gibt Kfcbe in
bie $. = dat zet bleed aan, dat zet zoden
aan den dijk.
Plu'rein, fcbtv. (ti.) --- piepie doen.
Piietett, ftbtn. (ti). = pink-pink roepen, tikken,
slaan.
Vitene, tn. —, —n = pin, pen.
Vin'fiter, in. —,?,, — = soort kleine Engelsche
speurhond, smoushondje.
Vin'ref, m. —C, — = penseel, graveursborstel,
haarbosje, pluimpje; onnoozele hals, sul.
Vittfetel', tv. —, —en = geschilder, geklad,
knoeierij; onnoozelheid, domheid.
Vins felfiirutiq = penseelvormig.
Vinletijaft = sullig, sukkelachtig, onnoozel.
Pitt'fettt, Icfpn. (b.) = penseelen, bestrijken ;
kladschilderen; sukkelig of onnoozel doen;
[klagen, zuchten].
4.3.si titr'efee kt ilftiel, In. ; :Witt, tn. = penseellisteel;
3in'te, W. — , —n = pint; (fcbtueiA.) kroeg,
herberg.
Vinttfcber, zie $infcber.
3in 3 evre (spr. pét...), iv. —, —n = pincette,
tangetje.
Monier', m. —(e)l, —e = pionier, geniesoldaat. schansgraver; baanbreker.
I. [von, m. —, —n = pijp; NO fit mix $.=
dat is mij geen zier waard, precies 'tzelfde].
II. ViVe, tn. —, —n = pijp, een zekere maat
voor vloeistoffen, een wijn- en olievat.
vipetite, tn. —, —n = pipet, zuigbuis, steekhevel.
vow macben = piepie doen.
Vi4)(0)itt', m. = Pepijn.
430* m. —6 = pip.
Vique', zie 431fee.
Vicrueurr, zie $ifiir.
Vrats, m. —en, —en = piraat, zeeroover.
Vitift0, tn. = Piraeus.
Virv'qe, tn. —, —n = prauw, kano.
t$3irol' u. Vi'rtif, m. —(e)C, —e u. —C = wielewaal.
Virouetle (spr.: .. roe . .), in. —, —n = pirouette, bokkesprong, draaisprong.
Pirouettie'ren, fcbtn. (b.) = pirouetteeren.
Virjci) zc., zie 0 ir 1 di 2c.
oi'fatten, f cb tn. (b.) = plagen, kwellen, treiteren.
Vifalter, m. —C, — = bewoner van Pisa.
Vi'fang, in. —C, —?, = pisang, banaan;
(scherts.) ber ate g3. = die ouwe p., ouwe
kerel.
Vifeeibau, m. = pisebouw (pisè = stampaarde).
piltient, fd)tv. (b.) = fluisteren.
Virfe, lt. - = 05.

pififett, fcbtu. (b.) = pissen.
13iffoir' (spr.: ... swaar), f. —(e)C, —e. u. --,?,
= urinoir.
4.1ifta'3le, in. —, —n = pistache. pistacheboom.
t$Mftill', f. —(e)C, —e = stamper (in bloemen).
Viftor, f. —(e)C, —en; Viftyle, in. —, —0 .,--pistool (wapen en munt); baC ift tnie auC ber
$iftote gefd)offen = dat is vlug of dat ziet er
keurig netjes uit; atO bet 43iftole = opeens,
a bout portant; ficb auf $iftolen fcblagen =
op 't pistool duelleeren.
Viftolenbuelf, f. = duel op pistolen.
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m.; :baffter, Ix). (u. m. u. f.);
=fugel, = pistoolilgreep; -holster (of -koker); -kogel.
Vittoleniitauf,
=frimit tn. = pistoolllloop : -schot.
ViCtolentotmei, m. = (vlinder)pistooltje.
Viftott' (spr.: .. a), f.
= piston,
zundstiftje (aan 't geweer); klepje (aan blaasinstrumenten), ook wel: cornet a piston.
kletsnat.
Pitfit'itaf;
pittorea' = pittoresk, schilderachtig.
= pizzicato.
913Ia'cet, zie 43f aaet.
litacie'rett (spr.:plassie..),1Mtv. (fj.) =plaatsen,
aanstellen, beleggen.
ofaclen, fcf)tu. (f).) = plagen, kwellen; platslaan, pletten; fic4
- zich aftobben.
— = plager, twistzoeker, vitter.
Viacifer,
— en = plagerij, kwelling,
*Madera',
verdrietelijkheid.
tifac'fern, fcbly . (fj.) - ongelijk afschieten.
Plable'ren, itte. (0.) = pleiten.
,43lafonb' (spr.:..
m.
= plafond.
*Ma*,
—n = plaag, bezoeking, kwelling, moeite.
*Mit'fleneift,
= plaaggeest.
Otaigett, fc0n). (fj.) = plagen, teisteren, kwellen, hinderen, lastig vallen; = zich
plagen, zich kwellen, zich aftobben, zwoegen.
Van*,
—n = plag, gras-, heidezode.
*Mattia'riu,
.. are u. aria = plagiator, letterdief.
*Mantar, f. —(eA —e = plagiaat, letterdieverij.
Vtagia'tor,
to'ren
plagiator.
viath (spr.: pleed), m. u. f.
= plaid.

Vlaibie'rett, zie
Vialbotier' (spr.: pleedwajee), f.
pleidool.

=

*Mahar, f. —(e0, —e = plakkaat, aanplakbiljet.
VIaterte,
verzilveren.

= aanplakzuil.
—n = plaat, reliefplaat.
fci)m.
= plakeeren, vergulden,

[Wan = effen, duidelijk].
II. Vlan, m. —(e0, Wine vlakte, ruim veld,

strijdperk, krijt, dansplaats, ontwerp, schets,
plattegrond, plan; auf bent $t. fein bereid,
bij de hand zijn; mit etm. auf been $f. erfteinen
voor den dag komen; einen l31. faffen =
een plan opvatten.
— = plannetje.
Viin'ttett,
m.
—n = dekzeil, wagenkleed,
-kap, huff.
*Ma'ne,
—n = vlakte.
Iltitliemadjer, tn. = plannemaker.
PtaIten, fittn. (W. - [vlak, effen maken];
planken maken; zinnen op, ontwerpen, smeden,
beoogen; (ben NaubbLigefn in bee 2uft)zweven,
staan.
*g aiter, m. —en, --en = planeet.
1)tatteta'afrO = planetarisch, ronddwalend.
..rien = planetarium.
Vaneta'aunt, f.
Vanelettlitiatitt,
; zgruOln, Ia.; :jatjr, f.,
planeetilbaan; -groep; -jaar; -loop.

Vattelettilineffer, m.; qtaith, m.; :fifltent,
1. = planete II meter; -stand; -stelsel.
Vaitetoi'ben, V. = planetoYden.
ptait'aentiffi = planmatig.
Plante'ren, fit tn. (t).) - glad, effen maken,
planeeren; lijmen.

IMaitigtob',
wereldkaart.

in. —en, —en = planispheer,

Matte.

*Matiintetrie',
n
planimetrie.
Plaittinelfifc0 = pla nimetrisch.
*Mattlatittner, tn. = kaartedepOt (bij den generalen staf).

—, —n = plank, deel, scheepshouten heining; schutting.
--, —en = schermutseling,
voorposte-, tirailleurs gevecht.
- schermutselen, tirailPlatfteht, fcWio.
leeren.
(f).) = met planken beschieten.
pianlett,
= tirailleur.
m.
ordeloos, onoverlegd, in 't honderd.
*Man'toficifeit, —, —en = ongeregeldheid,
stelselloosheid.
platt'iniif?in= plan-, stelselmatig, methodisch.
plassen, ploeteren.
pialfftfiett, ftiv.
= geplas, geploeter.
VaitfMerel', tv.
Vanta'oe (spr.: . . . taazje),
—n =
plaitefdiett, zie p f a n¶ dj e n.
[plantage.
= wel-overdacht.
Van'ivaaet", m.
huifwagen, -kar.
platt'aeiMaeit, icWv. (1).) = ontwerpen, traceeren.
—, —en = gebabbel, gesnap,
VlapPerer,
gewauwel.
pia/fpertiaft = babbel ziek.
— = babbelachtigheid.
*Mapliertiaftigfeit,
43la4rPertatein, f. = getater (van kleine
kinderen), gekeuvel.
*ItaPlierliefe, :thtte, W., :maul, = babbelkous.
Plate Pern, icb tu. (b.) = babbelen, snappen,
keuvelen.
13tap'Pertaftte, O. = babbelkous.
= blerren; schreeuwen,
Iptar'ren, fcbio.
huilen, brullen, loeien.
f. —(e0 = ple(i)zier, vermaak ; jeb6
Zieriten fiat fein $fiifierten ieder zijn meug;
iedere gek heeft zijn gebrek.
pla f t er tidj = amuzant, vermakelijk.
431 1:0'ma, f. —()= plasma, bloedwater; snort
chalcedoon.
= plastiek, boetseer-, beeldValtif,
houwkunst; aanschouwelijkheid.
Plajtife0 = plastisch, aanschouwelijk, duidelijk
uitkomend.
vtaftroty (spr.: .. 6), f. u.
u.
.. ftren = borststuk, steekblad.
—n
plataan.
Viata'ne,
= plateau,
Vateau' (spr. . . too), f.
hoogvlakte; prezenteerblad.
=platina.
*Math'',
—(e);
f.
Watitftiattig = platinahoudend.
Valo(n), m. = Plato.
— = Platonisch wijsgeer.
Vato'fliter, m.
plato'nifit = Platonisch.
plas! pats! klets!
Otatfit
plarjdjeit, fcbru. (f).) = plassen, kletteren; plat
neervallen; her 11egen pfatfcbt = klettert.
PiCit'fr4eit, fcWv. (lj.) = plat drukken, ook =
platiMen.
pfarfeljerti, fMn). (t.) = kletteren, kabbelen,
plassen, ploeteren, spartelen.
Watt= (ben Steinen, Stirn, lrbe, Zat,
%ale, 2anb, SpraMe) vlak, plat, gemeen, onbeschaafd ; [ronduit, rondweg, vol, klaar];
her hem RBinb = vlak voor den wind; idj tear
gang pt. = geheel verbouwereerd.
*Matt'brett, 1. = strijkplank.
— = plaatje.
inattAett, f.
piatt'beuttri) = Plat-Duitsch.
—n = plat vlak, vlakte, pla131afte,
ribbe,
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teau; plaat (van steen, glas, metaal enz.), groote
tegel; blad (van een tafel); (zand)plaat; (platte)
schotel, prezenteerblad; kale kruin, tonsuur;
kale plek (in 't laken, op den vloer e. d.).
43iatt'ci4, m.
—e, Viatt'elfe, tn. —,
—n = pladijs, platvisch.
f. = strijkijzer.
Platen, ROM. (b.) = plat maken, afplatten;
met tegels beleggen; overtrekken met zilverof goudblad = Piattieren.]
fcbtu. (b.) = pletten, afplatten, plat
slaan; (linnen) strijken.
Vatlenabpig, m. = stereotyp-afdruk.
Viirter, m. —4, — = strijker, perser, pletter.
= latherus, lathyrus.
Vatrerbfe,
4iYatterbing4' = volstrekt, ten eenenmale,
ronduit, rondweg.
Viifterin, tn. —, —nen = strijkster.
Vattlfifeb, m.; =form, 113 qufb nt. = platIlvisch; -form; -voet.
strijkster.
Viitt'frau, tn.
WattliifOg = platvoetig, met platvoeten.
—, —en = platheid, afplatting,
Vatt'heit,
alledaagschheid, onbeschaafdheid.
plathoef (hoef en paard).
Vatt'buf, m.
plottie'ren, fd)ro. (b.) = platteeren, met zilver- of goudblad overtrekken; opsieren, opsmukken; ptattierte entrilitung = geveinsde,
valsche verontwaardiging.
plathoofd, domkop.
Viattiotif, m.
= pletmachine.
Viiitt'utafriiine,
Matt'menage (spr.: naazje), —n =
platmenage, tafelstel (voor kruiden, olie,
azijn enz.).
= pletterij.
= platte neus, platneus.
Vatt'netfe,
= harnasplatemaker;
Vattiner, m.
blikslager.
= muurpeper.
43tatfrofe,
platte steek.
Vtattltirti, nt.
Viatti rournt, m. = platworm.
Vintr3iegel, m. = vlakke, platte dakpan.
m. $tette plaats, plein, stad,
vesting, zit- of staanplaats, rang, ambt, betrekking, ruimte; plat gebak, via, plaat;
WOO Sort ift bier nidjt am = niet op
zijn plaats, niet gepast; erten an ben rid,
tigen 431. fteffen = iem. op zijn plaats zetten;
nebnien Cie q31. = neem plaats, ga zitten;
Mite beftetten, betegen, teferbieren plaatsen
aanhoo6bespreken; [einer litte $t. geben
ren, toelaten ; biefe 9,Neittung bat $1. gegriffen =
heeft zich gevestigd]; 4M. ba!
ruimte!
= plaatsje, plekje;
131iiircilen, 1. —
tabletje, flikje, pastille.
Wat'aen, fcbin. (b. u. f.) plassen, knappen,
ken, springers, knetteren, krellen, flappen,
regnet baf3
openspringen, barsten, barsten;
= dat 't giet; aufeinanber 13. = met
e4
elkaar in botsing komen.
fcbt-u. (b.) = knallen; klappen, kletsen; lappen; (gloeiend ijzer) (a0koelen, (een
boom) merken.
la IltenntnW, tn.; :tommanbant, m.;
:inajor, m. = plaatslIkennis; -kommandant;
-majoor.
= losse patroon.
Vtaty0atrinte,
431aWregen, m. = plas-, stortregen.
= pleinvrees.
VialOrtieu,
= plaatskosten.
4310100m,
Vairtuettfel, m. = assignatie; lokale wissel,
plaatswissel (betaalbaar op de plaats van den
trekker).

Viauberer, —, —en = kouterij, onderhoud,
causerie, praatje, babbelarij.
= babbelaar, prater,
Vtau'berer, tn.
causeur.
bfau'berbaft = babbelachtig.
43tansp erbaftinfelt, tn. — = babbelachtigheid.
Van'brerin, Vau'berin, 1u. —, —nen =
babbelaarster.
'lull ern, fcb in. (b.) = babbelen, praten, kouten.
inau'berfftiibeHen, f.; :ftiinbeijen, f.; :thfcbe,
m. = babbelllhoekje (boudoir);
-uurtje; -kous; -tafel (kletstafel).
Olaulchett, fcbiu. (tj.) = babbelen.
Watabet = plausibel, aannemelijk.
4,11aultern, Wu. (b.), fir4
= de veeren
opzetten, zich opblazen.
WauA! = plof! born! smak!
—n = ingewanden, darmen;
43ictu'3e,
bie 43t. judt ibat = hij wordt kwaad.
Wan'3en, fcbin. (b.) = vallen, smakken, ploffen.
placet, toestemming,
43ia'3et, 1.
goedkeuring, bekrachtiging.
m.
-4,
—
=
plebejer.
latebeier,
Vebelerfftanb, m.; =turn, = plebejer II stand ;
-dom.
Webeitfeb = plebejisch.
—e = pleVfebi4citi, Vte014611, f.
bisciet, volksbesluit.
= plebs.
tn.
13feb, tn. —;
--n = bankroet, faljiet;
Vete, tn.
gaan.
macben = bankroet, over den
= Plejaden, de 7 dochters van
Vieja'ben,
Atlas en Pieione; 't zevengesternte.
..tren u...tra = plektrum,
Vertron, f.
citherpen.
—n = lompe sabel, kaasmes;
Vtem'pe, to.
smeris, klabak; slappe drank, nat.
=
Venarlfitlung, tn.; :berfantinfung,
voile of vereenigde zitting; v. vergadering.]
— = onbeperkte volmacht.
Meniioten3',
—=
—n; Ven'ten, in.
Ven'te,
$otenta.
Ve'nunt, f. —4 = plenum, voltallige vergadering.
..men = pleonasme.
43teona4Inu, m.
pleonastisch.
Weonallifcb
zie Aretbi.
Vetbo'ra, tu. — = plethora, volbloedigheid.
= krukstang.
Veu'efftange,
= pleuritis, pleuris, borsttv.
vliesontsteking.
—n =
Vienreule (spr.: pleureuze), iv.
rouwband, pleureuze, groote hoedveer.
tat.
=
leepoogen.
Vieriaugen,
[Wieftern, fdriu. (b.) = cementen].
flensje.
—n
Vtin'fe,
ptinlett, fcbtu. (b.) = huilen, grienen.
—n = plint (onder zuilen).
Vin't0e,
—e, zie $tinfe.
m.
Vliffeeltreiten, m. = plisseestrook.
Vonti be,
plombe, tandvulling.
—n
Womb-Wren, fcbtu. (b.) = plombeeren.
tn.
—n = voorn.
OtiAltd) = plotseling, eensklaps; vlug.
VijtrilMicit,
— = 't plotselinge.
Viu'berbofe, tn. = pofbroek.
= donzen
Vumeatt' (spr.: plumoo),
dekbed.
Plump = plomp, onbehouwen, onbeholpen,
lomp, grof.
—n plomp (plant); (gewest.
Viumipe, tu.
ook voor) $umPe.
(b.) = plompen, sjokken.
OlUtit'Oett,

Viumobeit.
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Vium/Ybeit, tn. -, -en = plomp-, lompheid.

4iuntV4! = plomp! plof!
Vluntlrfalf, in. = geknoopte zakdoek; lomp,

onbehouwen mensch; 43. ft)ielen = zakdoekje
leggen.
OlitntVfeit, fcbtn. (b.) = plompen, ploffen.
Viunt'Oubbing, m. = plumpudding.
VIttifber, m. -4 = rommel, prullen ; rommel-,
prulleboel.
VIiin'berer, m. -4, - = plunderaar.
VIttit'berlifauttner, tn.; :tram, m. = rommelilkamer; -boel (of -zoo).
Olfiin'bern, fcbtn. (b.) = plunderen.
Viiin'berung, tn. -, -en = plundering.
3tiin'berunn4fudit, tn. = plunderzucht.
Viteral, Vturar, m. -(e0, -e = pluralis,
meervoud.
$iteratenbunn, tn. = meervoudsuitgang.
Vittrailetan'tunt, 1. -4, -4 u. ..tiatantunt =
pluraletantum, alleen in 't meervoud gebruikt
woord.
I. 4'Itt4 = plus.
II. 43110, f. - = plus, overschot.
131u4'betrag, m. = overschot, saldo.
13Iiifeft, tn. -e4, -e = pluche, pluis.
Oliifcirartin = pluche-achtig.
13ttO'bifferen3, tn. = saldo, overschot.
131uWbiftatt3, tn. = meerdere afstand.
13110'tnacher, tn. = gewetenloos speculant.
131untacijerei', tn. -, -en = speculate.
131u4'quainOcrfert(unt),f. --(e)4 = plusquamperfekt, voltooid verleden tijd.
VW'ftern, zie p fauf tern.
VIutarrly, nt. = Plutarchus.
Vlittotratie (spr.: .. tie), m. - = plutocratie;
geldheerschappij.
Vlutoinifti) = plutonisch, vulkanisch.
443ittbial(e), f. -4, ..ale(4) = pluviale, groot
misgewaad.
13140101e, m. -4, -4 = Pluviose, regenmaand
(20 Jan.-19 Febr.).
0. an. = per Bonat.
P. M. = pro memoria.
p. m. = per mille.
Pma. = 'prima (eecbfei).
Vnenntalit, 11). - = pneumatika, leer van
de beweging der lucht; v., nt. -4, -e =
luchtband.
Oneunialiftb = pneumatisch.
Vitelint011te, in. - = longontsteking.
130, m. = Po (riv.).
Vi'ber, m. -4 = gepeupel, plebs, janhagel,
gemeen.
ViJbefer, n). -, -en = grof heid, gemeenheid.
1)ijebelbaft, :ittifflig = grof, gemeen, plat, laag.
136'betherOMaft, tn. = heerschappij van 't
gemeen.
vivticiToracoe, in. = lags volkstaal, straattaal.
vom, tn. -e4 = klop; ook 43 0 cb filie I.
130011ybrett, f. = bord voor 't blufspel.
po'rt)en, fcbtn. (b.) = kloppen, slaan, (erts)
stampen; [trotseeren, pralen, drukken, plagen]; an bie Ziir p. =,_ aan (op) de deur
kloppen; ba4 here, pocbt = klopt onrustig of
onstuimig; auf ettn. 41. = op iets pochen;
(spel) bluffen; (int Spiele) icb po* = ik roem.
$oirtier, m. -4, - = pocher; ertsstamper.
13°4 ilhainnter, m.; mtiitite, tn. (ob. :Inert,
T.) = stamp II hamer ; -molen.
430(1001d, f. = blufspel.
Vorn'tvert, f. = stampmolen.
Vocle, tn. -, -n = pok, puist.
poclenartin = pokachtig.

polieren.

Voclettlfieber, 1.; :gift, f.; qtrube, tn.;
:intOfttng, in. = pokilkoorts, -gift; -put;
-inenting.
Oclenfranf = aan de pokken lijdend; her
43ocrenfranfe --= de poklijder.
Vocitenlliranfbeit, hi.; marbe, tn. = pokilziekte (pokken); -put (of -daal).
Ooclettnarbig = pokdalig, door de pokken
geschonden.
Vocrtota, f. = pokhout.
13o'bctura, T. ---& = podagra, voetjicht, pootje.
Vobagrift', m. -en, -en = podagrist.
43obefti, zie $ebei t.
Vobefta', tn. -(4), -4 = (Ital.) burgemeester.
Vo'beg, m. -(es), -e = achterste.
43o'biunt, f. ---&, 43obten = podium.
Poem', f. -(e)4, -e = poeem, gedicht.
13oefie', to. -, -n = poezie.
Onefielo6 = poezieloos, prozalsch, alledaagsch.
430et', m. -en, -en = podet.
Vocta'fter, m. -4, - = poetaster, pruldichter.
43oe'tii, in. -, - en = poetica.
Poelifit = poetisch.
[13og'ae, m. -, -n = pad, kikkerj.
13oint' (spr.: paver{), m. -4, -4 = punt, oog.
13oin'te (spr.: pu*te), tn. -, -n = pointe,
hoofdpunt.
pointle'ren, fcbM. (b.) = pointeeren, punteeren,
(in 't spel) zetten, wagen; stippelen.
Vaal', m. -(e)4, -e = bokaal, beker.
Valet, nt. -4, - = pekel.
ViYiellifiafb f. :fielfri), f.; : Ij ering, m. =
pekel 11 vat; -vleesch ; -haring.
Villein, fcbtn. (b.) = pekelen, inpekelen.
Votulle'ren, fcbtn. (b.) = pokuleeren, Lustig
drinken.
VIA. = $otice: polis.
I. Vol, en. -(e)4, -e = pool; mit einem l3.
batten = gelijk opwerken met iem., iem. bijhouden.
II. 1301, tn. -4; Vole, tn. - = haar van 't
fluweel, pool.
Voiacr, tn. -en, -en = Pool.
Voiactei', tn. - = Polen.
Volar'biir, m. = ijsbeer.
Vg arifation', in. -, -en = polarizatie.
Otilarifie'ren, fcbni. (b.) = polarizeeren.
Vaaritiir, tn. - = polariteit.
13olar'llrel4, m. ; :Iiinber, 43t., =sneer, f.;
=ftern, m. = poollicirkel; -landen; -zee; -titer.
laorber, m. -4, - = polder.
Vole, m. -n, -n = Pool.
Vold', tn. u. 1. -(e)& = polei.
Voletnarcir, m. -en, -en = polemarch,
veldheer.
Votentii, tn. -, -en = polemiek, strijdkunst,
pennestrijd.
Votentifer, m. -4, - = polemicus.
botesittlfd) = polemisch, twist....
Voientifie'ren, fcbtv. (b.) = polemizeeren.
Vo'ten, f. = Polen; notb ift 43. nicbt berforen =
nog is er hoop.
Voien'ta, hi. -, .. ten u. -4 = polenta, een
maIspap.
43o1'bahe, it). = poolshoogte.
43D1i'ce (spr.: poliesse), tn. -, -tt = polis.
Votlicenintiaber, m. = polishouder.
Voticinello, tn. -4, -4 = Polichinel.
13olier', m. -(e)4, -e = meesterknecht,
werkbaas (bij timmerlui en metselaars).
Volier'elfett, f. = bruineerstaal.
Otaieiren, fcbtv. (O.) = bruineeren, polijsten,
beschaven.

Volleyer.
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Volie'rer, tn. -4, - = bruineerder, polijster.
Volier'llfeile, W.; :itammer, m.; dta4f, m.=
bruineeril y ip; -Kamer; -staal.
Volle'runa, tv. - = bruineering, polijsting.
-, -en = polikliniek.
Volifirttit,
Volin, iv. - -nen = Poolsche.
Vottfatrber, zie $afif anber.
43o1itiV, tv. - = politiek.
Votrtlier, m. -4, - = politicus.
po1rtifc4 = politiek, staatkundig.
potitifie'ren, fc0tv. (0.) = politizeeren, Untie-

gieten.
-, -en = politoer, vernis, gladheid, glans, welgemanierdheid.
Votrae, zie $ofice.
- = politie; auf bie q3. tie0en
Voli3eif ,
naar de politie, naar 't bureau gaan.
13off3erllagent, m., ;amt, 1.; :aufficijt, tv.;
Aleautter, m. politiellagent; -bureau; -toezicht; -agent.
$oliaerbettiirbe, tv. = politie.

Volitur',

Volt3eilbureau, f.; =Wetter, m. =
bureau; -agent.

Voliaerbireitor, tn. = hoofdcommissaris van
politie.

3olf3erilaenctit, T.;

m.; ditfPettor,

Vomeyamentuaffey.

Vorftenttar#er, m. = stoffeerder, matrassemaker.

Porftern, fcrt). (b.) = met kussens voorzien,

bekleeden, opvullen, kapitonneeren.
43orfterftubl, m. = kussenstoel, bekleede stoel.
- = 't stoppen, vulling, be33ollterung,
kleeding, kapitonneering.
Vorterabettb, m. = vroolijke feestavond voor
den bruiloftsdag, polteravond.
$orterer, m. -4, - = bulderaar, levenmaker.
Vollernelft, m. = woelgeest, klopgeest, bulderspook.
= rommelkamer.
Vorterfantater,
portent, fc0tv. (0). = leven of spektakel maken,
rommelen, ratelen, tieren, bulderen, razen.
Poittrfiroin' = polychroom, veelkleurig.
polychromie, beschilVotticiyoutief, tv. dering van beeldwerken.
- = polyeder, veelvlak.
43ofttefber, T.
Voltmantie', iv. - = polygamie, veelwijverij.
-n = polyglotte, veelVoittatorte, tv.
talig boek.
Voltlatortenbibet, Iv. = Polyglotbijbel.
Voittgottf, T. -(e0, -e = polygoon, veelhoek.
43ottigraP4', in. -en, -en = polygraaf, veelschrijver.
43oftibi'ftor, m.
..tofren = polyhistor,
veelweter.
VottAtint'nia, VoitittOtia, tv. = Polyhymnia
(muze van den zang).
pottitttorplY = polymorf(isch), in veel vormen
vOOrkomende.
Voltitteifiett, f. = Polynezie.
Poltmelifit = Polynezisch.
vottptont', f. -(e)4, - e = polynomium, veelterm.
VolW, nt. -en, -en = poliep; (spott.) smeris,
klabak.
Pottfpenartia = poliepachtlg.
13oftipOent s, m. = Polyfemus (de vreeselijkste
Cycloop).
$ofttpitonief, tn. - = polyfonie, veelstemmigheid.
430101tittlieton, - .. beta = polysyndeton,
opzetteltjke herhaling van 'tzelfde verbindingswoord.
01310-ftpibe ' tifc4 = polysyndetisch.
13014tertfititer, m. -4, - = polytechnicus,
student op een polytechnische school.
.. fen u. .. fa = poly113olittee0tifunt, f.
technicum, polytechnische school.
Pottitertynifc0 = polytechniech.
voltjtiyWntu4, m. - = polythelsme, veelgodedom.
43010tbeift', m. -en, -en = polytheist.
polytheistisch.
pottjt4eVitifc
-n = pommade; ba4 ift mir
Voutate, tv.
gang q3. = dat is mij totaal onverschillig.
43onta'bettbfiCe, iv. = pommadedoos, geparfumeerde jonge dame.
Votncebettbettnit, m. = geparfumeerd beer.
poutaibig = flegmatiek, kalm, onverschillig,
hedaard, geblazeerd.
Pontabifiefrett, idly. (0.) pommadeeren
-n = oranjeappel; po43onteran'3e,
merans (bilj.); (stud.) landmeisje.
= oranje 43ottteran'3ettIlbaum, m.;
boom; -bloesem.
Ponterattf3ettfarbig = oranjekleurig.
*onteran'3ettaarten, m.; =1tatt4, f. = oranjerie.

m. = polite gerecht; -bond; -commissaris
= chef van 't politie3oli3erfoutntiffar,
bureau.
inspecteur van politie.
Voli3etteutttant, m.
potivritri) = van de politie, politie ...; auf
potiaeitic0em Tame = bij politiemaatregel.
Pothertiffierfeit4 = vanwege de politie.
Voligeisatinifter, tn. = minister van politie.
Voliprorbttuttg, iv. = politiereglement.
VollaerPrafibettt, tn. = directeur van 't
departement van politie, prefect van politie.
43oli3eirlditer, m. = politierechter.
Volivi f fPlott, m. = politiespion, speurhond
van de politie.
$otiaerfarty, tv. = politiezaak.
Voilaetferneattt, m. = onder-inspecteur van
politie.
43otiaerftube, iv. = politiekamer.
sluitingsuur.
Voli3erftuttbe, tn. =
Voli3eiliergett(e)tt, f. = overtreding van een
politieverordening.
tv.; =
13otiAellItierorbttung, tn.;
politie verordening; -wacht.
Voli3erbertnaltuna, tu. = politie.
130113eiluefeit, f. = politiewezen.
potivilvibrig =strijdig met politiebepalingen,
tegen de politie.
13oti3ift', m. -en, -en = agent van politic,
politied lenaar.
Voll3 f 3e, zie 43o ti ce.
Volt, m. -(e)4, -e = troep.
43orta, Iv. -, -b = polka.
= polkalok.
13orfatotte,
zie Ootre.
pulken].
jcbtu. (0.)
= pollen, stuifmeel.
13o1'icn, m. u. f.
Voirtnefit, = middelsoort meel.
porttlfri) = Poolsch; eine po1niic0e Tairtfc0aft =
een huishouden van Jan Steen; een Poolsche
landdag; e4 ge0t ba 13. utter td = 't gaat daar
slordig toe.
-n = polonaise.
13olottii'fe,Volottaifef, tv.
kussen, draagkussen,
43orfter, f.
matras, peluw, peul, bolster, bolster.
zie $olftermac0er.
Vorfterer,
13onterattfuniliji, 1.; daft, 'm.; drOale, to.;
vulsel,
paarde- :Ittaffer, T. = oranje olie ; -sap; -schil ; -water
Vorfter4aare, q31.
haar.
(orangeade).

Iommer.
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Vonenter, m. —tt, —n = Pommeraar.
Oont'uter(i)fri) = Pommersch.
Vonentern, = Pommeren.
Vontolore, m. —en, —en = pomoloog, ooft(bouw)kundige.
Vont),logic', in. —n = ooft(bouw)kunde.
Vonto'na, iv. = Pomona (godin van den
ooftbouw).
430ittO, m. —(e)g = pronk, staatsie, praal.
—e u.
Vontpabourt (spr.: .. doer), m.
= reticule.
— = Pompelaan.
VontPejaitter, 10.
= Pompelaansch.
pontOein'ttifri),
Pompel.
$outpeli, f.
Vont'peintud, m. —ed, —e; Vontlnimule,
iv. —, —n = pompelmoes, Oostindische groote
sinaasappel.
tiont4r_baft = zwierig, weidsch, pronkerig,
statig.
zie 3 omp.
Vontplialtigteit,
= pomVompler' (spr.: pOpjee), m.
pier, brandweerman.
zie
poln.pbaft.
pont0iid',
zie Zorf ,ft.
Vontifctief, m.
Voutu'ciieteopf, nt. = dom - , sufkop.
strafwetboek.
Viinecobeg, :tobeg, in.
Ponie'reit, fifth). (1.) = poneeren, stellen;
einem eine atafMe Qein = op een flesch wijn
trakteeren.
Vattitentia'rier, Vi3niten3in'rier, m.
— = poenitentiarius, boetpriester, biechtvader.
$0rtiteit3', iv. —, —en = penitentie, boete,
boetedoening, marteling.
—n = pont.
Von'te, in.
Von'tifeg, m. —(e) g , —e u. fifty& = pontifex, hoogepriester.
tiontilitalibud: in t3. = in pontifikaal.
Vontifircellen, 431. = pontifikaal, (bisschoppelijk) ambtsgewaad.
Vontifitati , 1. —(e) g , —e = pontifikaat, hoogepriesterambt, pauselijke waardigheid.
Vontiltifr4e SiimWe = Pontijnsche moerassen.
Pontius; zie ook q3i t a
Von'tiuL m.
= ponton,
m.
Vonton' (spr.:
bruggeschuit.
= ponton-, schipbrug.
Vonton'Oriirie,
Vontonier', m. —(e)g , —e = pontonier,
geniesoldaat belast met slaan van bruggen.
= pony,
u.
Vold), tn. u. 1.
paardje.
Vo'patt3, m. —eg , —e = vogelverschrikker,
boeman, drommel, duivel.
woe, m. —n,
= pope, priester van de
Grieksche kerk in Rusland.
= boeman].
113o'pef m.
= popeline,
Vopetin' (spr.: lén), nt.
een halfzijden stof.
= achterste, popo.
33000', m.
populair.
Potntliir'
= popularizeeren.
poputarifie'ren, fcbiv.
VoPularitat', iv. = populariteit.
VoIntiations, iv. —, —en = populatie, bevolking.
—n = porie.
Vo're, m.
poradi = poreus.
tn. — = poreusheid.
VorlAtir u. Vorlginr', m. —(e) g , —e =
porphyr, purpersteen.
PorlAnrartig = porphyrachtig.
= pref.
Vorree',
Vort, m. —(e) g , —e = haven.
Vortat, f. —(e0, —e = portaal, hoofdingang.

Vofition.

VorterDarle (spr.:
sjaze),
—n =
draagstoel.
= porVortefenille (spr.: feitj), f.
tefeuille.
Vortemanteaus (spr.: mdtoo), f.
mantelzak.
ne), f.
Vortentonnate' (spr.:
=
portemonnaie.
= porte-epee, dragon,
Vortepee', f. -- g ,
degen-, sabelkwast.
VortePee'unteroffiAier, tn. = onderofficier
met officierssabelkwast (aelbiveber, 3i3,efetb,
Wad en alOnricW.
Vor i ter, m. -- gporter (bier).
Vortfolio, zie $ortefettifte.
Vortier' (spr.: tjee), tn. -- g , — g = portier,
concierge.
tjeere),
—, —n = porVortie're (spr.:
tiere, gordijn; portier, deur van een rijtuig.
portiershuisje.
Vortierdloge, iv.
portiek, zuilegang.
Votlitud, m.
portie.
—, —en
Vortion',
bij porties.
Portio'nentoeire
= portlandcement.
VortlanNentent,
ti = port, porto.
Vorlo, 1.
u.
pors tofrei = portvrij, vrij van port.
poti topflic4tig = aan port(o) onderhevig.
Vortrait' (spr.: trê), f.
Vortrati,
—(e) g , —e = portret.
Portratie'ren, WI:). (h.) = portretteeren.
Vortriit'ntaler, m. = portretschilder.
Portugal.
t3or'tugat, 1.
Vortugie'fe, m. —tt, —n = Portugees.
Portugeesch.
Vortunielifcb
Vo ys tulat, m. —(e) = postelein.
Vortivein, m. = port(wijn).
Vorolittn', f. —(e), —e = porcelein.
poraella'nett = porceleinen.
Vorvitatt'llerbe, W.;
m.; =ijanbei,
m.
porcelem Ilaarde; - fabriek; - handel.
VorAellans II banblung, to.; =nutter, m.; :ntaffe,
= porcelein ll magazijn ; -schilder ; -deeg.
= porceleinen kachel;
Vor3eflatt'ofen,
porceleinoven.
Vorvilatti lc4necte, iv. = porceleinslak.
iv.; =teller,
Vorolian'lliAtiffei, tn.;
m. = porceleinen schotel; p. kopje; p. bord.
= porceleinwaren.
Voraettanloare,
Volantent', f. —(e0, —e = passement.
Volantentier', m. —(e0, —e = passementwerker.
= passementwerk,
Volantentier'arbeit,
passementerie.
= passementwaren,
Volantentloaren,
passementerieen.
Volaulte, iv. —, —n = bazuin; trombone;
in bie q3. ftof3en = de bazuin steken, (uit)bazuinen.
Pofaulten, iLti-u. (0.) = bazuin blazen, (uit)bazuinen.
= bazuinblazer, tromVofaultentiliifer,
bonist.
Alolatt'nettenget, m. = bazuinengel, kind met
bone wangen.
Volaultettruf, Jr4alf, m. = bazuingeschal.
Volaunift', nt. —en, —en = bazuinblazer;
trombonist.
schacht (van een veer),
—n
Voje,
penneschacht; pose, poze.
Voleis bon, m. = Poseidon, Neptunus, zeegod.
Vog femuttet, f. = Nergenshuizen, Lutjebroek.
Volition', tv. —, —en = pozitie, stelling,
houding, ligging, voorstel, voordracht.

0 0fitib.
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I. Oo'fittb u. bolitiff = pozitief, bevestigend,
stellig.
tn. —(e)4, —e = pozitief,
II.
U.
stellende trap.
tib',
f. —(e)4, —e = pozitiefIII. *o'fitib u.
(beeld).
*ofitibWinu6, m. — = pozitivisme.
13ofitur', tv. —, —en = postuur.
*Ole, tv. —n = grap, klucht, scherts,
aardigheid; $offen rethen = grappen maken,
uithalen; ba4 finb aria nur $offut = dat is
allemaal maar gekheidt
borfetn, fcbkv. (b.) = knutselen, peuteren.
— = voorhamer.
*offael, m.
Vorfett, m. —4, — = streek, poets; bier bat
mir biefen $. geftlielt? = deze poets gespeeld, gebakken? bir aunt $. = ondanks jou,
of je 't goedvindt of niet.
Oorfenbaft = kluchtig, grappig, zot.
— grappe-,
43offeninarber, :relfgr, m.
potsemaker.
*offeitober, to. = kluchtopera, opera bouffe.
grappemakerij.
13offenreiterei,
*offelifbiet, 1. = kluchtspel, klucht, grappemakerij.
Vorfennyieter, m. = kluchtspeler.
boffeffib' u. borfeffib = possessief, bezittelijk.
*offeffit(uiti) U. *offeffil(uin), 1. —4, ..ba,
.. be = possessivum, possessief, bezittelijk
voornaamwoord.
Poffierlici) = grappig, komiek, potsierlijk.
*offierlicOreit, iv. —, — en = grappigheid,
potsierlijkheid, komiekigheid.
*oft, —, —en = posterijen, post(kantoor),
post(wagen); tijding, boodschap; [post = som,
bedrag], Oriefe auf bie $. tragen, geben =
naar de post brengen, posten; bie ift nocb
nicbt eingeraufen = nog niet binnen; mit
tvenbenber, umgebenber $., mit Mitcffebr ber
$. = per omgaande; $often tragen = praatjes
rondbrengen; ba4 gebt tide auf ber $. =
vlug, stipt.
oftalifc4 = postaal, de post betreffende,
voor of van de posterijen.
*oftanient', 1. — (e)4, — e postament, voetstuk.
*oft'aint, 1. = postkantoor, postadministratie,
betrekking bij de posterijen.
= postl:aniucifung,
*off ilanftatt,
kantoor (posterijen); -wissel.
*offarbeit, tn. = werk aan de post; (fig.)
spoedeischend werk.
*ofellauftrag, m.; zauftel6, m., :beantter,
m.; :betOrbe, tn.; :beriifjt, m. = postilkwitantie; -bewijs; -beambte; -administrate; -bericht.
*oft'llbon, m.; : bureau, T.; 4aife, =
post II bewijs ; -kantoor ; -sjees.
— = postje.
$afeciien, f.
$oft'bantpfer, m., :bantbffitiff, f . = mailboot,
postboot.
Poffbatieten, fcbto. (b.) = postdateeren.
=bleu% en.; :birettor,
*oftlbeitaration,
m. = postkleklaratie, -dienst; -direkteur.
*olteltriiaer, In. = vleiend twiststoker.
*olten, m. —4, — = post, wachtpost,schildwacht, plaats, betrekking, partij (waren), artikel (van een rekening); kleine geweerkogel;
berforener, borgefcbobener $. = verloren, voorrgeschoven schildwacht, post; einen auf=
tjeben = een post overrompelen, oplichten;
auf $. fommen ob. aleben = op wacht komen,
de wacht betrekken; 43. fteben
posten; op
ost, op schildwacht staan, wacht houden.
oiftentette, iv. = postelinie.

1

poftulieren.

$oltentauf, m. = postdienst, -regeling.
poltenivelfe = post voor post.

poste restan'te = poste restante.

oft'egOebition, ID. = postexpeditie, klein
postkantoor.
*oft'facti, 1. = postbus.
13offfetteifen, f. = brievemaal, -zak.
Ooft'frel = portvrij, vrachtvrij, franco.
*Offreificit, iv. = vrijdom van port.
*oft'fiibrer, en. = conducteur (van een diligence).
13oft'aelb, 1. = port; postgeld.
= post(paarde)houder,
*oftlialter, m.
postmeester, posthouder.
*oft*Itterei, iv. —, —en = ambt of woning
van den postmeester, paardepost, posthouderij.
*oft'll4auC T.; :born, = postilhuis; -hoorn.
Oofttiunt' = posthuum, nageboren, nagelaten.
boftieten, fcbkv. (fj.) = posteeren.
—n = postille, predikboek,
13oftille, In.
stichtelijk boek.
..iljoon),
tn. —(e)4, —e =
*oftitton', (spr.:
postiljon.
*oftlateffte, tn. = postkoets, -sjees.
*offiarte, kv. = postkaart (kaart met de
postverbindingen, reiskaart v. d. post, lijst
voor een besteller); briefkaart ;43. fiir4 Z5'nfanb,
fiir4 9.1u4ranb = binnenlandsche, buitenlandsche
briefkaart; $. mit (beaabtter) 9Inttvort, mit
Olitcrantkvort = brief k. met betaald antwoord.
13oftlifte4ber, m.;
nt.; :fongrefi,
m. = postlipaard; -bediende; -congres.
lliOnbention,
tn.;
:NO*,
tn. = postil'
Voft
conventie; -wagen (diligence).
poste
restante.
Poft'ictaernb =
*oftlinarfe, :incite, zincifter, m.;
:note, iv. = postlIzegel, -mijl (1 4000 M.);
-meester; -bewijs.
Ooftnunteran'bo=postnumerando, nabetalend.
$o'fto faffen = post vatten.
*oft'llorbitung, t/1.;
I.; =Oafetabreffe,
In.; ,,Palner, 1. ; 4ferb, 1. = postilreglement;
-pakket; -pakketkaart; -papier; -paard.
13ofttedit, f. = postrecht (nl. tot het houden
van postpaarden).
43 offrelfettber, m. = die met de diligence
reist.
*Otteiter, m. = postrijder, koerier.
$offfache, to. = zaak voor of van de post.
= mijlpaal.
*oft'fiiute,
*oftfceltiunt, zie $oftf6enium.
*oft'fitaffner, m. = conducteur.
VofffOett, m. = postcheque.
43oft'fobein, m. == (post)recu ; diligencebiljet.
430fOrtiff, f. = postschuit, -schip.
$oft'fifilut m. = sluitingsuur van de post.
*oft' II frOreiber, efretiir, m. = post II schrijver,
-klerk.
*oftffript', f. —(e)C, —e; Voftftrib i tunt, f.
..ta = postscriptum.
*oft'llfparfaffe, ; :ftation, W.; :ftelltOel,
m. = postilspaarbank; -station (-halte); -stempel (-merk).
*offftrafic, iv. = hoofdweg, groote weg.
Voffitube, to. = postkantoor.
..nien = postscenium,
*oftfAciniunt, 1.
ruimte achter 't tooneel.
Voftlag, m. = postdag (waarop de post komt).
Vbfr II ia-rif, m.; :taube, to. = post II tarief; -duif.
*oftutat', 1. —(e)&, —e = postulant, vereischte.
poftutieten, fcbkv. (fj.) = postuleeren, eischen,
vorderen.

Voftberbattb.
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Vofellberlianb, lit; :berbinbung, in.; :berelit,
m.; :tiertrag, tn.= post II unie (of -vereeniging),
-verbinding; -unie; -traktaat.
Voft'llbertualtung, iv.; :tirirfchit -ft, m.; =inagen,
nt. = postiladministratie; -voorschot; -wagen
(-rijtuig, diligence).
Voffitiageitattftalt, in. = postwagenonderneming, messagerie.
13oftly erbfet, m. = wisselplaats (voor postpaarden).
lioffinenbeitb = per omgaande.
43ofettiert3eirben, f. = frankeerzegel.
Voft'llitiefen, 1.; =Aeirben, T.; : PM Ill. ; =Atuang,
in. = postilwezen (posterijen); -merk; -trein;
-dwang.
Votentat', m. -en, - en = potentaat, Inachthebber.
Votentiar, f. -(e)4, -e = potentiaal.
43otentialiL m. - = potentialis, mogelijkheidsvorm.
Ootentletr (spr.: ..tsiêl) = potentiaal, mogelijk.
Voten3', in. -, -en = potentie, macht, produkt van gelijke factoren; our britten 43. er:
tjeben = in of tot de derde macht verheffen.
Poten3ie'ren, icbtn. (n.) = potentieeren, tot
een hoogere macht verheffen.
Vote -r ine, ty.. -, -n = poterne, uitval-,
sluippoort.
13orPourri (spr.: potpoerie), 1. -S, -? =
potpourri.
[' ott, m. -es, -e = pot].
Vlitt'afrbe, iv. - = potasch.
Votti fifeb, Vottly al, m. = potvisch.
PO! putrbfitl! Iiiiiftau'feitb ! = drommels!
sakkerloot !
Voubrefte (spr.: poe ..), W. - = poudrette,
stofnest.
Voiffe (spr.: poele), iv. -, -n = poule (een
biljartspel, een dansfiguur).
Vourparier' (spr.: poerparlee), f. ---&, --.& =
pourparler, bespreking, praatje.
Poliffie'reit (spr.: poess . .), fMtn. (rj.) = pousseeren, drijven, in bescherming nemen; an
Niiboben p. = het hof maken.
43o3iitolan'erbe, 913it33otan'erbe, in. = pozzuolaanaarde (voor cement).
P. P. (praemissis praemittendis = vooropgezet wat vooropgezet moet worden, als hoofd
in brieven e. d.) = M.
pr. = per.
Vrii, f.: baS 43. baben = een prae, voorkeur
hebben.
ordambutie'ren, icOtn. (tj.) = praeambuleeren,
een voorspel spelen, inleiding maken, lange
praatjes vooraf houden.
Vriitielebe, in. -, -n = prebende, prove,
inkomen van een geestelijke stichting.
Vriice'bett4 2c., zie 43rii3ebenS 2C.
[43ra'rber, in. -S, - = bedelaar, vrek. ova':
cbern, fcbin. (b.) = bedelen, schrapen; snoeven].
Vrciebt, in. - = pracht, staatsie, praal.
lharbrauflualib, m. = prachtvertoon, weelde.
Vraitrauf3ug, m. = staatsie, pronk.
43racbealOacifie, M. = prachtuitgave.
Vracbtliau, m. = prachtig gebouw.
Vracbt'bett, f. = praal-, paradebed.
Vracbfeintiaith, in. = prachtband.
43raciW1immet, m. = baldakijn, pronkhemel;
prachtigmooie hemel.
priirblig = prachtig, bekoorlijk, verrukkelijk,
voortreffelijk.
13racbtlimge, m. = beste, flinke jongen.
Vractgfafer, m, = pracht-, stinkkever.

priiinbigeren.

Vrarbfilebe, in. = pronkzucht.
Inarbtitiebenb = pracht-, pronklievend.
l3racbintettpt, m. = prachtmensch, voortreffelijk man.
13radit'ftiirf, f. = pracht-, pronkstuk.
Orarbtliott, zie pram ti g.
Vrarbtituarien, m. = staatsiewagen, prachtige wagen.
13rtufinverf, f. = prachtwerk.
43ractW3inititer, f. = prachtkamer, prachtige k.,
statiekamer.
43riiciPitar, zie 43riiaipitat.
Oriict4', zie Prii3iS 2C.
riibeftittation', in. -, -en =predestinatie.
13riibeftination4'le1re, in.=predestinatieleer.
Inabeftinierti, = gepredestineerd.
Vrithifant', in. -en, -en = predikant.
43riibtfat', f. -(e)L -e = predicaat, gezegde,
titel; aanteekening (op een schoolrapport).
tirablfatiff = predicatief.
priitriOmite'reit, icbtu. (b.) = predisponeeren, voorbestemmen, ontvankelijk maken.
Orabilmittie'ren, icOtt). (ti.) = predomineeren,
de overhand hebben.
Vriifert', nt. -en u. -(0, -e(n) = prefekt,
distriktshoofd.
Vrafeituf, iv. -, -en = prefektuur, ambt
of woning van een prefekt.
43rafie, 1. -, -e = prefix, voorvoegsel.
*Iraq, f. = Praag.
Vrirgeeifeit, 1. = muntstempel.
Vriiigegebiibr, in. = muntloon.
4na'neii, fcbin. (tj.) = stempelen, munten, op-,
indrukken,; 9,Niittsen pr. = munten slaan;
etin. inS OebiicbtitiS pr. = in 't geheugen
prenten.
Vra'ner, tn. -&, - = munter, stempelaar.
43rii'aerlobit, m. = muntloon.
vrivneitempet, m. = muntstempel.
13rietieftott, m. = osderstempel, matrijs.
tiraniitalifcb = pragmatisch, pragmatiek,
oordeelkundig, den samenhang in 't oog vattends, algemeen-nuttig.
Priinitatit' = praegnant, zinrijk, van groot
gehalte, krachtig.
Vrantiniti', in. - = praegnantie.
Vrlialtoit, zie 43rageftocf.
Vrar outtn, in. - = stempeling, munting.
43riis aunOtvert, m. = nominale waarde.
Orit'biftortfc1) = prehistorisch, voorhistorisch.
Inctirteti, fcbin. (tj.) = pralen, pronken, pochen;
id . mit = pochen op, pronken met, zich wat
laten voorstaan op.
Vrairfer, nt. -----, -- = praler, pronker, pocher,
snoever, bluffer; grocer 43., fd)fecbter Babfer =
groote pralers zijn slechte betalers.
Vrabferer, iv. -, -en .= pocherij, bluf,
grootspraak, opsnijderij.
tirairfertfr# = pronkerig, blufferig.
Vrabilmit4, nt. = pocher, pochhans, snoever,
bluffer, blaaskaak.
Vrabliflicbt, tn. = praal-, pronkzucht.
Vrabitt, m. -(0, -e; Vrablite,'io. -, -it =
praam.
Vrairie (spr.: pre ..), m. - - -,e,, - = Prairial,
Weidemaand (20 Mei-18 Juni).
43rairie', Vriirie', tn. -, -it = prairie.
43riiiiibi3', f. --ce, -e = praejudicium, praejuditie, voorbe,lissing, vooroordeel, nadeel.
priiiithiiiefr = praejudicieel, vooruitloopend,
voorafgaand.
Priiiithi3ie'reit, fcbi». (b.) = praejudicieeren,
op 't oordeel vu)ruitloopen, benadeelen.
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ttriiiubtaterifitO = G riiiubisf elf.
Vrartil, tv. –, – en = praktijk, uitoefening,
toepassing, kunstgreep, listige streek.
Vraitifant', m. – en, – en = praktikant,
volontair, surnumerair.
m.
– = man uit de praktijk,
man van zaken.
3rartift0, m. ..fer u. ..fuffe praktikus, praktisch mensch, die zich altijd weet
te redden; after $. = nude rot.
Prartifit = praktisch, praktizeerend.
OraittAte'rett, fcbtv. (j.) praktizeeren; einem
etlo. in bie Zafcbe
= iem. iets in zijn zak
spelen.
m. –en, –en = prelaat, voornaam
geestelijke.
13riitatur',
– en = prelatuur, waardigheld of woning van een prelaat.
f. voorbereiding; meest:
Vriitintina'riett, $f. = preliminairen, voorloopige overeenkomsten, vooronderhandelingen.
Vralfuen, 413ratin6C 1M. = pralines.
I. prau = gespannen, strak, stevig, dik, vol,
rood; terugstootend; (van een berg) steil.
II.
m. –(e0, –e schok, stoot, sprong;
ein bumlger
= een doffe slag.
pratilen, fcbtu. (b. u. f.) = schokken, stooten, bonsen, stuiten, springen; afstuiten (van kogels);
schieten (van de zonnestralen bijv.); [pralen].
Vratt'fraft,
= veerkracht.
Vrairfcbut m. = rolschot, ricochetschot.
Vrairftein, tn. = stootsteen, trottoirband.
m. = stoot, schok, weeromstuit.
Priituble'rett, fcbtv. (b.)
preludeeren, voorspel spelen.
Vrettu'Diunt, 1.
preludium,
..bien
voorspel.
Priintebifie'ren, fcbtv. (b.) = premediteeren,
vooraf overdenken.
43ra'mie, iv. –, –n = premie, belooning,
prijs, assurantieprijs.
43rillnienllantei0e,
=flefrijiift,f.; 4otterie,
tn.; qcoitt, m. ; :fttofifie, 43f. = premielileening; -affaire; -loterij; -bewijs; -affaires.
VriVntlett3a1luttn, in. = betaling, storting (van
de premie); zie e i n in a t g.
Oriintie'rett, fcbtv. (b.) = beloonen, een prijs
toekennen, bekronen.
Vrantirfe, in.
–n = premisse, vooropgeplaatste onderstelling.
prans gen, jcbiv. (b.) = prijken, pronken, pralen, glanzen, schitteren; (teem.) prangen;
[ficb
preutsch, verlegen doen].
– = schandpaal, kaak.
Vran'fler, m.
43rattle, iv. –, –n = klauw (van een roofdier), poot.
Priinumeran'bo = bij \-ooruitbetaling, vooraf.
$riinunteratebopOluttg, iv. = vooruitbetaling.
tOrattunterattr, m. –en –en = prenumerant„inschrijver, vooruitbetaler.
Vriinunterationi , tn. –, –en = prenumeratie,
vooraf betaling, inschrijving.
Pranunterie'rett, jcbtv. (b.) = iirenumereeren,
vooraf betalen.
PritoftuVie'rett, fcbiro. (b.) preokkupeeren.
Vrapitrattb', tn. –en, –en = preparandus,
die zich voorbereidt voor candidaat-onderwijzer.
Vriiparanbe'nnt,
aran'bentinftaft,
.. been =-. kweekschool (voor aanstaande
1. –
canelidaat-onderwijzers).
–e = preparaat.
f,

Vratorianer.

–, –en = preparatie, voorVriiParation',
bereiding.
priiparie'ren, jcblv. (b.) = prepareeren; rtcb
auf env. i. = zich voor iets prepareeren.
VritOonberan3', iv. –, – en = preponderantie,
overwicht.
priiponberie'rett, fcbro. (b.) = prepondereeren,
overwegen.
Vriipoittion', tr. –, –en = prepozitie, voorzetsel.
zie $rairie.
Vriirogatib', 1. –(e0, –e; 43riirogati'be, iv.
–n = prerogatief, voorrecht.
–
gekleurd bergkristal.
Vra'rent, m.
fentia
praesens, tegen43riffet0, 1.
woordige tijd.
I. priifettr
prezent, tegenwoordig.
H. Wilifent', f. –(e0, –e prezent, geschenk.
Vritfentation', iv. –, –en = prezentatie,
indiening, aanbieding (van een wissel bijv.).
Priifentie'rett, fcbtu. (b.) = aanbieden.
Vriifentierleffer, m. = prezenteerbord, -blad.
– = prezentie, aanwezigheid,
Vrilifett3',
tegenwoordigheid.
prezentielijst.
lariifenalifte, tn.
VrtifettAi ftiirfe, iv. = werkelijke legersterkte.
werkelijke diensttijd.
Vriifett3'3eit, iv.
a ent.
Vraler, zie
—(e0, —e; Vriiferbatib'.,
VraferbatW,
mitten, f. = prezervatief, voorbehoedmiddel.
nt.
u.
fiben;
m.
–en, –en = praeses, prezident.
Vriifiben'tettilfteffe, tn.; qtutif, tn.; :fMaft,
iv. = prezidentlischap; -zetel; -schap (praesidium).
= praesidiale macht,
Vriiiiblargettiatt,
prezidentschap.
pritfibie'rett, fcbtv. (b.) einer Zerfammfung =
prezideeren, het voorzitterschap uitoefenen
in, leiden.
bien = praesidium.
Vrat m. $rajje = rommel; brasserij.
pra f' fetn, fcbiv. (b.) = knetteren, kraken,
kletteren.
praffett, fcbto. (b.) = brassen, zwelgen, slempen.
Vraffer, m. – = brasser, zwelger, verkwister, zwierbol.
larafferel', to. –, –en = brasserij, zwelgerij,
slemppartij.
priiita'bet = prestabel, in staat iets te doen,
te leveren.
Vriiitations, in. –, –en = prestatie, daad,
verrichting.
Oraftle'ren, fcbtv. (b.) = presteeren, doen,
verrichten, tot stand brengen.
priifumie'ren, jcbtv. (b.) prezumeeren, vooronderstellen.
Vriifunt(P)tion', iv. –, –en = prezumptie.
priifunt(p)titY = prezumptief, vermoedelijk.
Vriitenbent', in. –en, --en = pretendent.
pratenbie'ren, fcbto. (b.) = pretendeeren, beweren, aanspraak maken (op).
Vriitenfioni, 13ratention', in. —, —en =
protentie.
prettentiW = pretentieus, aanmatigend.
= Prater (een publiek park
Ihn'ter, nt.
in Weenen).
preteritum,
to
Vriiteritunt, j.
verieden tijd.
–e - pretext, voorwendsel.
Vriitegt, tn.
u...to'ren, ..to'ren = praetor.
m.
– = praetoriaan, solVriitorta'ner, m.
daat van de keizerlijke lijfwacht in Rome.
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-, -en =
$rietorittiirbe,
praetorwaardigheid, praetuur.
$rdbettire, f.: ba4 $r. fpfeten = anderen
voorkOmen.
$riibentib'4aft, = preventieve hechtenis.
$rabentib'mafiregel, in. = preventieve maatregel.
$riibetttibluittet, f. = voorbehoedmiddel.
$ra'gi#, iv. - = praktijk.
$rii3e'bett4, f., $riiaebett3', iv. -, benaien;
$rii3ebem'faff, m. = precedent, vroeger
voorbeeld, yr. geval.
.. to'ren = preceptor,
$riiieplor, in.
onderwijzer.
f. -(e)4, e = precipitant, neerslag.
4'rit314' = precies; um neun 1-lbr priial4(e) =
precies om 9 uur.
Orii3iffe'ren, fcbiv. (b.) = precizeeren.
-, -en = precizie, nauw$rii3iflott',
keurigheid.
%ompt. = per omptant.
Pre'bigen, fcbiv. (t.) = prediken, preeken;
aiveimat prebigt ber $rebiger ntcbt (umfonft) =
de dominee preekt geen tweemaal voor 'tzelfde
geld; zie ook get ebrt.
$re'biger, m.
- = predikant, prediker,
preeker.
$re'bigeritt, -, -nen= predikantsvrouw.
$re'bIgerntantet, nt. = predikantsmantel,
soutane.
$re'bigerntiittit, m. = predikheer, dominicanermonnik.
$re'bigerfciptie, entittar, f.=seminarium.
$re'bigerftattb, in. = predikantestand, geestelijke stand.
$re'bigertuoimittg, iv. = predikantswoning.
$re'bigt, -, -en = preek, predikatie,
sermoen.
$re'bigtautt, 1. = predikambt.
$re'bigtbuit, 1. = preekboek.
Orel'en, fctn. (b.) = praaien.
VreI4, nt. -e4, -e = prijs, lof, roem, buit
(prijs); au jebem, um jeben $r. = tot (voor)
elken prijs; um feinen $r. = tot geen prijs,
voor nog zoo veel fist; efnen $r. au4feten,
"ftiften
een prijs uitloven, uitschrijven;
$r. auf jem4. nolif feten= een prijs op
iems. hoofd zetten.
$reW attgabe, m.; :aufgatie, Ia.; qtu4fMret:
bung, tn. = prijsflopgave (opgave van den
-opgaaf (om een prijs to winnen, -vraag);
-vraag.
$reirbelverber, tn. = mededinger.
= mededinging, wed$ret4lietverbuttg,
strijd.
$ret4'cottrant (spr.: koe ..), nt. -(e* -e
= prijseourant.
$retle, zie $riefe.
(roode) boschbes.
43reFfetheere, iv.
prerfett, ft. (fj.) (preife; prie4; liriefe; preire!
gepriefen) = prijzen, lovers, roemen; iva4 p.
bie ttncbte? = wat doen de snoeken?
$retitqlerftiittuttg, :CrittiliffigUng, =
prijsilverhooging (-stijging); -verlaging (-vermindering).
$ret4'fari, m. = daling (v. d. prijzen).
= prijsvraag.
$ret4'frage,
Oret4i gebett, ft. (b.) = prijsgeven, overleveren, blootstellen.
ret4 sgeiriint = (met een prijs) bekroond.
= prijsgrens, limiet.
retO'grettie,
$reWtriinung, iv. = bekroning.
$reirturattt, zie $rei4courant.
VAN OELDEREN Duitsch Woordenboek. I.
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4refiglan3.

$rei4lage, iv. = stand van de prijzen.
[preWlieb, zie p re m iirb g.]
$rei4'11 Hite, tn.; motierung, iv.; :ricbter,
m. ; f. = prijslllijst (-courant, catalogus, tarief); -noteering (-opgaaf); -rechter
(kamprechter); -schieten (schietwedstrijd).
= bekroond geschrift, be$ret4'f4trift,
kroonde verhandeling; ook: (geschrift als)
antwoord op een prijsvraag.
$rel4Igttuanitittgen, $t. = (prijs)schommelingen, -fluctuates.
$rei'fglbeere, zie $reifelbeere.
$ret4ifteigerung, tn. = stijging (v. d. prijs).
3ret4Itur3, en. = daling (v. d. prijs).
$reWtarif, m. = tarief.
$rel4'tretber, m. = haussier.
$reWberbefferung, iv. = stijging (v. d. prijs).
$ret4'ilberberber, m.; =bervicillti4,1. = prijs II bederver; -lijst (-courant, catalogus, tarief).
preirtuert, OreWlitiirbig = prijswaardig;
prijzenswaardig, prijselijk,
$reWtsviirbigieit, iv. = prijswaardigheid enz.
Prefilr' = precair, onzeker.
pretlett, fcbtt). (b.) = foppen, plagen, beetnemen, bedriegen, afzetten ; verstuiken; [slaan,
stooten, afstuiten, dringen, jagen, doen opspringen, wippen]; geprefft rein = bekocht zijn; er
bat mid) um bid Chetb geprent = veel geld
afgezet.
$ret'ter, m. -4, - = bedrieger, afzetter.
$renereV, iv. -, -en = afzetterij.
m. = hoek-, stootpaal.
:fteitt, m., zie $ralt..
-4 = premier,
$reutier' (spr.: ..mjee), m.
eerste minister.
mjêre),
iv. -, -n =
$rentle're (spr.:
premiere, eerste opvoering.
$rentierleutnattt, zie Cberfeutnant.
$re4btrter, m. -4, - = presbyter, oudste,
priester.
$re4bliteriat'fitputg, iv. = zitting van de
presbyters.
$re4bliteriarberfaffuttg, iv. = presbyteriaansche regeling.
$re4btitertainer, m. - = Presbyteriaan
(aanhanger van een protestantsche sekte in
Engeland).
Oreigititertaltifc1) = presbyteriaansch.
$re4bItte'rtuitt, f. -4, ..rien = presbyterium,
college van presbyters.
pre'fdtett, fcb iv. (b. ) = haasten, rennen, draven.
$refettittlitg, zie $erfenning.
pre: pr. tiegen, fief = colle liggen, zitten.
$reffbaffett, m. = schoor-, stutbalk; hoofd
of kalf (van een oude drukpers).
$ref(bettget, m. perszwengel (van een oude
drukpers); (spott.) persmuskiet.
$refrbureau, f. = persbureau.
$refrültrg, = Presburg.
persdeksel, timpaan.
$refrbectet,
Vreffe, -n = pers; drilschool (in 't
biz. voor aanstaande militairen); bas Oud)ift
unter ber $r. = is ter perse; fommt au4 ber
$r. = komt van de pers.
(b.) = persen, samendrukken,
Preffett,
drukken, dringen, noodzaken; (Tiatrofen)
ressen; gepref3t boll = propvol.
- - = perser, dringer, presser.
reffer,
vrijheid van drukpers.
$refffreitteit, iv.
$refrgang, m. = presgang.
are • gefelf, f. = drukperswet.
tare igtatt3, m. = glanzing, persglans (van
't la en).
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*'re haft, zie breft4aft.
droge gist.
vreiroefe,
Preffie'rett, ROI (4.) = presseeren, haasten,

haast hebben.
—, —en = pressie, druk, dwang.
13reffituf,
= briket.
Vrefrfolife,
VrefOritif, m. = preskop.
*refrPro3efb m. = drukpersproces.
*reffuttn, 11). —, —en = pressie, persing,
Stempel.
VrefrbergeOett, = persdelict.
*refrAtuang, tn. = drukpersdwang.
—e = prestidi*reftibigitatettr', m.
gitateur, goochelaar.
f.
*refti'ge (spr.: ..tiezje), — = prestige,
invloedrijk aanzien.
ire' fto = presto, snel.
= preciosa,
*retiolen (spr.: . .tsio ..),
kostbaarheden.
*refl.*, m. —0, —n = Pruis; fo gefcbtninb
fcbief3en bie $reuten nic4t = zoo vlug gaat
't niet.
*rett'ten, f. = Pruisen.
Vretts#iftf) = Pruisisch.
*reAet, zie 8reael.
Ore3-1W = precieus, kostbaar, gemaakt, gemaniereerd.
*regtosfett, zie Vretiof en.
= prik, lamprei, negen*riefe,
oog.
Oriefetn, fcbto. (b.) = prikkelen.
—n = (norbb.) galerij in de
[l3rie'me, tn.
Kerk].
*del, m. u. T. —(e)g, —e, *riefe, 113. —n
= geul (tusschen twee zandbanken, vooral
in de wadden).
—n = pruim (van tabak).
*dente, tn.
tirie'utett, fcbto. (4.) = pruimen.
= pruimtabak.
*rieuftabai,
—n = riem, rand, zoom.
*rlefe,
*rieffnitgfur, iv . ; :uutfcblag, m. = priessnitz II kuur ; -verband.
*defter, tn. -- g , — = priester.

*riefterilatut, f.; 44e, iv.; :geivanb, f.;
:bauL 1.; :berrfrtaft, priesterliambt;
-huwelijk; -kleed; -huis; -heerschappij.
= groote
*riefteraragett, m., :Iraufe,
(geplooide) mantelkraag van den geestelijke.
Oriefterfirb = priesterlijk.
:ftanb, m. =
*riefterlirod, ut.; :fitaft,
priester II kleed (soutane) ; -schap, -stand.
$riefterattut, f.; =twit 1.; :tufirbe, tv.;
= priesterfldom; - y olk (-troep);
:put%
-waardigheid; -kaste.

zie J r i m e.
i3rint,
*rt'uta, .. men = eerste (= hoogste)

klasse (van een gymnazium); prima, beste
kwaliteit; Prima(wissel).

=
bonnen u.
*rtutabott'na,
_primadonna.
(spr.:
..maazje),
to.
=
primage,
*rinta'ae
kaplaken, premie.
*rinta'ner, m. —u, — = primaner, leerling
van de hoogste klasse.
Ortutar' = primair, allereerste, oorspronkelijk.
*rt'uta4, m. — u. maten = primaat,
eerste bisschop.
*rtutat', tn, u. f. —(e0, — e = primaat, voorrang.
*email Ware, W.; :Iver4fet, m. = prima waar ;
P. wissel.
—n = prime, eerste klasse,
*rt'ute,

eerste toon, eerste stem, eerste stelling of

Witdgcleigter.

pozitie (bij 't schermen), eerste houw, eerste
pagina van een gedrukt vel enz.
—n = primula, sleutelbloem.
Vrintiliett (spr.: ..tsien). eerstelingen
(van de vruchten, als offer); eerste mis van
een pasgewijd priester.
PrimittlY = primitief.
13rinti°3ien, zie $rimitien.
—, —en = primogenituur,
*rintogettitur',
eerstgeboorte(recht).
..mi = primus, eerste (van
m.
een klasse).
= priemgetal.
*riut'3a41,
*ritt3, m. —en, —en = prins, vorst.
43ritt'3etterAieber, m. = goeverneur, opvoeder van een prins.
*ritf3enraub, m. = prinseroof.
—,
aeffen 43ritmerfitt,
*rittaefr,
—nen = prinses.
*ritt3effittbirite, tn. = blanketpeer.
— e u. len = principe,
*ritt3i0', 1.
oorsprong, (grond)beginsel.
*ritt31Par, m. —(eA —e = principaal, patroon, chef.
13411310at', m. u. f. —(e)g, —e = principaat,
voorrang, hoogste staatsbetrekking, heerschappij; vorstedom.
IninajOteir = principieel, den grond van de
zaak betreffende, in (grond)beginsel.
= beginselkwestie.
*ritt3ilnettfrage,
*ritt3V4tettreiter, m. = prinzipienreiter,
wie op overdreven wijze aan principes hangt.
*rittelnenftrett, m. = beginselstrijd.
= prinselijk.
*ritt3:91enent', *ritt3regettf, m. = prinsregent.
m. — g, o f ten = prior.
*ritirat', 1. —(e0, —e = prioraat, ambt van
prior.
—, — en = priorie, klooster onder
*dote'',
een prior.
—, —nen = priores.
$rio'ritt,
—, —en = proriteit, recht van
*riforitiit,
voorrang, voorkeur, voorrecht.
m. = pre43rioritiiWIlaitte, W.;
ferent aandeel; pr. crediteur.
—n = snuifje; vangst, buit,
*rile,
prijs; eine $. $feffer een schijntje peper.
ortifett,fcbiv. (b.) = snuiven, een snuifje nemen.
*rtlettlIgerterit, 1.; :re*, f. = prijsligericht,
-recht.
„men = prisma.
*ri4itita, 1.
Priftalifit = prismatisch.
pritfct) = weg.
*rit'fite, —, = slaghout, stok, houten
sabel van Harlekijn, narrestok, klophamer,
beukspaan, zitbank achter aan een slede; brits.
Orit'fctiett, fcbiv. = slaan, kloppen, plassen,
met den narrestok straffen, jagen; idj war
gepritTM = 't lukte me niet.
*ritfttittteifter, m. = nar, Jan Klaassen,
potsemaker; [ordecommissaris bij schuttersfeesten].
Pritirtritat = kletsnat.
Oribatf = privaat, privé, partikulier.

*ribat'II abfoututen, f.; =annelegent)ett,

partikuliere overeenkomst; p. aangelegenheid.

privaat-bank.
*ribat'bnitt,
Vrthat`bo3ent, m. = privaat-docent.
*ritutt'eigentunt, f. = partikulier eigendom.
= opvoeding in 't gezin.
*ribatieratelmtg,
vribat'oelOrterf ut. = ambteloos geleerde.
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Vrofoff.

Vritiat i gefelifdiatt, In. = besloten gezelschap, Pro'ben, fcbin. (b.) = repeteeren (voor consocieteit.

43-ribatlianbetOtitte, In. = bijzondere handelsschool.

Vrituttliaut4, T. = partikulier huis.
Vribatiller' (spr.: ..tjee), In. —4, —4; :ie're

(spr.: ..tjeere), lo. = partikuly,r (persoon).
Priba i tint = privatim, als particulier; alleen;
thuis.
Pribatifie'ren, lc*. (b.) = ambteloos leven.
Vritiatiflimum, 1. —4, „ma = privatissimum, college voor zeer kleinen kring.
pribatib' — privatief, ontkennend, uitsluitend,
beroovend.
Vritiatifotien, f.; :ronto, f. = privaatlicollege; -rekening.
Vritat'ireW, m. = prive kring.
43ribatlunben, V. = partikuliere klanten.
43ribartetien, 1. = ambteloos leven.
Vribat i tebrer, m. = privaat-, huisonderwijzer.
$ritiatlettiire, h). = huislectuur.
VribatInaffer, m. = onbeeedigd makelaar.
Vrthat'mann, m., .:perfon, In. = partikulier
(persoon).
$ribat'redit, f. = privaatrecht.
Pribat'reffittfit = privaatrechtelijk.
Vribat'fac4e, tn. = partikuliere zaak.
Vribartcljule, in. = partikuliere of bijzondere
school.
Vribeftunbe, tn. = privaatles.
3ribat't4eater, T. = intiem, eigen theater.
Vribat'unternetnten, f. = partikuliere onderneming.
$rtbat'unterridjt, in. = privaat-, huisonderwijs.
Vribarberg-niigen, T. = persoonlijk genoegen,
pleizier.
Vribanueg, m. = partikuliere weg.
ilribat f Atued, tn.= persoonlijk, bijzonder doel.
43ritid',f. —4, —4= privè, privaat, zekere plaats.
Vribilere,1.—(e)4, .. ien = privilegie, voorrecht.
Pribilegie'ven, fcbtn. (b.) = privilegieeren.
Vribitegtum, zie 43ribiteg.
Pro = per; bc0 43ro unb ba4 gontra = het
pro en contra, voor en tegen.
Probat' = probaat, uitstekend.
Vriib'cOett, f. —4, — = proefje, staaltje;
beetje, schijntje.
3rD be, tn. —, —n = proef; repetitie (voor
een concert e. d.); staal, monster, proefje,
proeve; bewijs, blijk; keur; eine 43. mit etiro.
macben = met iets een proef nemen, iets
probeeren; elnen auf bie 43. fterfett = iem. op
de proef stellen; bie 43. auf ba4 rempet =
de proef op de som; our 43. gel en, auf t3.
netjmen = op proef geven, nemen; 43. prebt.
gen, fingen = op proef preeken, zingen; id)
gebe in bie 43. = naar de repetitie; nacb, auf
$. faufen = op staal koopen; 43..n bon
Vut = proeven, staaltjes, bewijzen, blijken
van moed.
Vro'bearbeit, iv. = proefwerk.
43ro'bebtatt, 1., :bogen, m., :bruif, m. =
proefblad, -vel.
Vro'beentle, f. = staal (van laken e. d.).
VrollegetultOt, T. = proefgewicht, standaard.
Proliebattig = proefhoudend, beproefd; (van
goud, zilver) keurhoudend.
13ro'beictig, f. = proefjaar.
Vro f befaubibat, m. = volontair (onderwijzer).
Vvo'belettion, in. = proefles.
Pallet-It, fcbtri. (b.) = al maar onderzoeken.

Pro'bemafgg = met de proef overeenetemmend.

certen enz.); met de keur voorzien, stempelen,
essayeeren.
Ilro'bellnummer, iv.; =Prebigt„ In.; :fdirift,
ty .; zfrOiefon, 1.; :fctiuff, In.; zfenbung, tn. =
proef Ilnummer; -preek: -schrift; -schieten;
-schot; -zending.
Vrof tieftiiti, f. = proefstuk, proef, staal(tje).
Pro'beioeife = bijwijze van proef.
Vrolievit, in. = proeftijd.
probleren, fcbin. (b.) = probeeren, proeven,
toetsen, beproeven, (een rol) repeteeren;
[bewijzen] ; 1:). gebt fiber ftubieren = probeeren
is 't beste wat men doen kan, ondervinding
is de beste leermeesteres.
llrobie'ver, m. ----, — = essayeur, keurder.
Vrobier f gefoicift, T. = proef-, ijkgewicht.
Vrobler'mamfeff, in. = (aan)passter, pasjuffrouw (in een modemagazijn).
Vrobleeftein, in. = toetssteen.
Vrobier f ftutie, In. = proeflokaal.
13roblem f , 1. —(e)4, —e = probleem, opgave.
probtemalif(t = problematisch, twijfelachtig,
raadselachtig.
11-rotift, zie 43r on ft.
Procebteren :c., zie 13roaebieren 2c.
Vrocent f , zie 43roaent.
Vroce -fr, zie 43rolieft.
Vrobucent' :c., zie 43robuaent zc.
Vrobuff, f. —(e0, —e = produkt, voortbrengsel.
Vroburten4anbel, m. = handel in inlandsche
waren.
Vrobuftion', tn. —, —en = produktie, voortbrenging.
Probuft-ib' = produktief, winstgevend, voortbrengend, scheppend.
Vrobuftibitiir, In. — = produktiviteit.
Vrobuaeur, tn. —en, —en = producent,
voortbrenger, maker, verzekeringsagent.
probu3te'ren, fcbin. (b.) = produceeren, voortbrengen, leveren, (een stuk) toonen.
Proton' = profaan, ongewijd.
*rofan'tlefrijiitte, In. = ongewijde, wereldlijke geschiedenis.
profanteren, fcbh:). (b.) = profaneeren, ontwijden.
Vrofanierung, tn. — = profaneering, profanatie.
13rofe-fr, m. ..feffe4, ..feffe = proles, ordesgelofte.
Vrofeffion', tn. —, —en = professie, beroep,
ambacht.
13rofeffloniff, m. —en, — en = ambachtsman.
Vroferfor, tn. —, ..o'ren = professor; orbent.
licber 43. = professor voor een bepaald leeryak; auterorbentticber g3. = buitengewoon
hoogleeraar, professor (die geen bepaalden
leerstoel bekleedt); 43. ber Zbeologie = professor in de theologie.
Vroferfortitet, m. = professorstitel.
Vrofeffur', tn. —, —en = professoraat.
WOW, T. —(e)4, —e = profi(e)1, zijaanzicht,
doorsnede.
Profilleven, Tcbto. (b.) = profileeren, in profi(e)1, in doorsnede teekenen.
Vrofiti, en. —(eA, —e = profijt, voordeel, nut.
Vrofirt4en, f. —b, — = profijtje, winstje,
voordeeltje; profijtertje.
Profit-level:, fcbin. (b.) = profiteeren.
prof-Wild) = profljtelijk; inhalig.
3rofo6', m. —a u. —en, —e(n); VrofoW, m.
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foffe(n) = pro voost,
foffen,
..foffe4 u.
militair gevangenbewaarder.
= prognoze, vooraf—,
13rogitoje,
bepaling (van 't verloop van een ziekte bijv.).
..fa
U. .. fen = progno43rognoltitott, f.
stikon, voorteeken.
Prognoili3ie'rett, fcbtn. (b.) = prognosticeeren,
voorafbepalen.
43roarantuf, f. —(e)4, —e = program(ma).
progrant(nt)'ittiifig = volgens 't programma.
VroareV, m. greffe4, ffe = progressie,
vooruitgang.
—, —en -= progressie, reeks.
Vroareffion',
progressief.
Progreffily
Vro'apninalluut, tn. —4, .. lien progymnazium (gymn. zonder de 3 hoogste klassen).
Probible'ren, fcbtn. (b.) = prohibeeren, verbieden, beletten, verhinderen
ProOibitiP' = prohibitief, verhinderend, belemmerend, preventief.
lhobibitiblitatregel, tv. = preventieve maatregel.
earobibitilY3off, m. = prohibitief recht (tegen
in- of uitvoer).
—(e)4, —e = projekt, ontwerp.
t43rojeft',
projekte-, planneVrojertenntatber,
maker.
Projeftie'ren, fcfpv. (ti.) = voornemen, 't plan
maken (om iets to doen).
Vrojettil', f. —(e)4, —e = projektiel, werptuig.
—, —en = projektie.
Vrojeftion',
ProjiAie'ren, fc4iv. (b.) = projekteeren.
Vroilantation', tn. —, —en = proklamatie,
afkondiging, uit-, oproeping.
Proffamie'ren, fcbtu. (ti.) = proklameeren.
Vrolottful, in. = proconsul.
= Prokrustes, de uitrekker,
$rofrulte4,
pijniger.
ihorriffteUlett, = prokrustesbed, marteling, geweldenarij; willekeurige vorm, waarin
een ding gekneld wordt.
Vrofutra, tn. — procuratie, volmacht, recht
van onderteekening namens den patroon;
erteiten, geben = procuratie verleenen.
Vrofurant', tn. —en, —en =
procuratiehouder.
Vroturalor, m. —4, ..to'ren = procurator,
gevolmachtigde, procu reur.
$roturiff, m. —en, — en = procuratiehouder.
Vrolegolnena, q3t. = prolegomena, voorwoord, voorrede, inlei ding.
$roletarial, 1. —(e)4 = proletariaat, armste
klasse.
— proletarier.
Wroleta'rier, m.
4rolon', m. —(e)4, — e = proloog, voorrede,
inleiding.
—, —en = prolongatie; in
Vrolongation',
geber = prolongeeren.
Prolongie'ren, film,. (b.) = prolongeeren.
= promemorie,
Vrontento'ria, f.
gedenkschrift.
Vrontena'be, to. —, —n = wandeling.
Vrontena'bettlianAug, m.; :toilette, tn. =
wandelll kostuum; -toilet (-kostuum).
Promenie'ren, fctn. (b.) = wandelen.
schuldbekentenis,
—n
$ronterfe,
promesse.
=-- 't verkoopen van
Vronterfettgefcbilft,
loten gedurende de trekking.
f. = per mille.
13rontotion', to. —, —en = promotie.
Promobie'ren, fitiv. (b.) = promoveeren, bevorderen, verhoogen.

profit!

ProutPt = prompt, gereed, stipt, snedig,
vaardig.
Vrontufgation', tn. —, —en = promulgatie,
of kondiging.
promulgeeren.
Promulaie'ren, fcbtn. (ti.)
Vrotto'nien,
— u. —mina = pronomen,
voornaamwoord.
pronominal' = pronominaal, voornaamwoordelijk.
prononcie'ren (spr.: pronasieren), fcbtn. (b.) =
prononceeren, uitspreken, duidelijk laten uitkomen.
lhopiibettlit, tn. — = propaedeutika, propaedeuse, voorbereidend onderwijs, voorwetenschap.
Propiibeulifc0 = propaedeutisch.
13ropagan'ba, tn. — = propaganda.
VroPaganbiff, m. — en, — en = propagandist.
VroPanation', iv. — = propagatie, voortplanting, uitbreiding, verbreiding.
Vropeller, m. —4, — u. —4 = scheepsschroef;
schroefboot.
13ro41er, in. —en, —en = profeet; ber q3r.
gift nicbt4 in feinem Zatertanbe = een profeet
is in zijn vaderland niet geeerd.
Vropbelettaabe, tn. = profetische gave.
Vropbette' (spr.: .. tie), iv. —, --it = profetie.
Vrolgolin, tn. —, —nen = profetes.
protifpetifit = profetisch.
PropOevis en, fcbtu. (b.) = profeteeren, voorspellen.
l3ro44e3efung,
—, —en = profetie, voorspelling.
prop Of a fs tif =profylaktisch,voorbehoedend.
VroptAla'ge, Vro4tailali4, tn. = profylaxis, voorkoming.
Vroponent', m. —en, —en = proponent, voorsteller.
proponie'ren, fcb tn. (b.) = proponeeren, voorstellen, voordragen.
Vroportion', tn. —, —en = proportie, verhouding, evenredigheid.
Proportional' = proportioneel, evenredig.
Vroportionale,
—n = evenredige;
mittlere q3r. = middenevenredige.
proportionierr=geproportioneerd, evenredig.
Vropofition',
—, —en = propozitie, voorstel, voorslag, bewering.
proper, helder.
ro'Pre
p ro'Pregetrtiiift,f.= zaak voor eigen rekening.
VroPft, tn. —0, $riipfte = proost, eerste
geestelijke.
$roPftei',
—, —en = proostij, proosdij.
= Propyleeen, monumentale
Vropplii'ett,
ingang (naar de Akropolis in Athene).
pro rata = naar rato, naar verhouding.
Vro'realgtonnafiunt,f.=proreaalgymnazium.
Vro'rettor, m. = conrector, onderdirekteur.
Vrorettorat', = ambt van $roreftor.
— = proza.
Vro'fa,
13rojaarbeit, iv. = prozawerk.
Vrofalier, — — = prozaschrijver, prozaist.
prozaisch.
Profalfit
ilrofaift, m. —en, —en; $ro'faCrfiriftfteffer,
tn. = prozaist, prozaschrijver.
Vro'fafittrift, tn. = prozawerk, -geschrift.
Vrorce'niunt
zie 43roiaenium 2C.
Vrofer'tor, m. —4, .. to'ren = prosektor,
assistant van den hoogleeraar in de anatomie.
Vrofelpt', tn. —en, —en = prozeliet, bekeerling.
VrofeliftentitaMer, in.
prozelietemaker.
Oro'fit: = wel bekome
— gezondheidl —
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Vro3eb,

Pr. nablbeit! = eet smakelijk! of: morgen VrotoOlarnta, 1. = protoplasma, celstof.
rototW, T. -(e)4, -e = prototype, eerste
brengen!
afdruk; oerbeeld.
Inoffribie'ren, Tcb tr. (b.) = verbannen.
VroffriPtiote, tn. -, -en = proscriptie, ver- Vrotuberatta', tn. -, -en = protuberantie,
gezwel, uitwas, knobbel.
banning.
Vrofoble', Vrofo'bit, tr. - = prozodie, leer Vrot tn. -en, -en = bluffer, pocher; [pad,
tweewielige kar].
van de versmaat.
-n = voorwagen.
Vrof3e, ty .
ro f o'bigrft = prozodisch.
--n = proV3en, Tcbtr. (b.) = bluffen, pochen (mit
peu-ie), tn.
trofopoOijie' (spr.:
ettr.
=
op
iets);
(een
kanon) opleggen.
rozopopee, personificatie.
4iroV3entlaft, proeito = blufferig, grootrof4ieff, tn. -(e)4, -e; VrofpertIO, m.
sprekerig.
= prospekt, uitzicht; prospektus.
OrofPerie'ren, icbtro. (b.) = prospereeren, Wav y , m. -4, - = bluffer, grootspreker.
VroWfaften, m. = munitiekist.
_gedijen, bloeien, voorspoedig zijn.
prosperiteit, welvaart, 43rotilliagen, m. = munitievoorwagen.
WroPeritar, tv. 'ro)). = qrobifion.
voorspoed.
Vrobettmele, tn. -n, -n = Provencaal.
4iroft! zie profit!
morgen
brengen!
13r. tn.: Orouen3alifit = Provencaalsch.
Profteinabrielt: =
eine Tcbi3ne qr. = een mooie geschiedenis, Vroberb', T. -(e)4, - en = proverbium, spreekeen mooi ding; be tiegt bie gang qr. = daar woord.
OroberbiaTtirti= proverbiaal,spreekwoordelijk.
ligt de heele rommel.
Oroftitute'ren, fcbtv. (b.) = prostitueeren, 43rober i biunt, T. -4, ..bien, zie $rober b.
13robtanr, m. -(e)e, -e = proviand, provizie.
blootstellen.
Vroblant'autt, T. = intendance.
Vroftitutiote, tr. - = prostitutie.
Vrofaeltiunt, T. -4, nien = proscenium, Vrobiatteljau, T. = magazijn van levensmiddelen, proviandmagazijn.
voortooneel, avant-scene.
probiantie'ren, Tcbtr. (b.) = proviandeeren.
Vrofiae'nfunt6loge, tr. = voorste loge.
- = proviandeering.
Vrotagottiff, m. -en, -en = protagonist, Vroblantie'rustn,
$robiant'llfolonne, tr.; :ineifter, nt . ; =Mitt
eerste tooneelspeler.
Orotenie'ren (spr.: ..zjieren), Tcbtr. (b.) = T.; : tuagen, m. = proviand colonne ; -meester ;
-schip; -wagen.
_protegeeren.
Vrobina', tn. -, -en = provincie, 't platte land.
13rotein', T. -(e)4 = proteIne, eiwitstof.
Vrobina'beltiOner, m. = provinciaal.
- = protektie.
Vroteitioni ,
roblimie = provinciaal, provincie..
43rotertion14'ntu4, m. - = protektionisme.
3rottitt3tat'au0cOut m. = gedeputeerde
$roteition4jtiftent, T. = protektiestelsel.
staten.
$rotertor, m. -4, ..to'ren = protektor, bem. -n, -n = provinciaal.
schermheer.
$rotettorat', 1. -(e)4, -e = protektoraat, $robin3tallitatt, T. = provinciaal blad.
..men = provinciaVrobin3iati4'ntu#, en.
beschermheerschap.
ihoteff, -e4, -e = protest; gegen ettr. lisme, ook: gewestelijke uitdrukking.
nt.
=
provincials
staten.
Vrobinaiallattbtag,
qr. erbebett ob. eintegen = protesteeren tegen
iets, protest of verzet aanteekenen tegen iets. $rottimiarfctAtiolleginin, T. = provincials
schoolcommissie.
Vroteftatte, m. -en, -en = protestant.
= provinciestad, platteVroteftan'tenberein, m. = protestantebond. Vrobineaftabt,
landsstad.
proteftattlifit = protestantsch.
= pro:Nnobe,
3rotti-n3iat'llftanbe,
WroteftantiCutu4, m. - = protestantisme.
-, -en = protestatie, vincials staten; pr. synode.
Vrotettation',
pyobingeir = provinciaal, gewestelijk.
voorbehoud, afwijzing, verwerping.
protesteeren, zich 13robinOunbeit, 43t. = buitenklanten.
proteftie'rett, Tcbtr. (b.)
Vrottifion', tr. -, -en = provizie, voorraad;
verzetten, tegen iets opkomen.
conimissie-, makelaarsloon.
Vroteffroften, lat. = protestkosten.
VrobVfor, m. -4, ..To'ren = provizor, bevoegd
- = protesteerder.
13roteffier, nt.
Vroletz4, m. = Proteus, een zeegod (die naar waarnemer van een apotheek.
believen van gedaante kan veranderen); soort Orobifo'riftf) = provizioneel, voorloopig.
Vrotrifo'rium, T. -4, ..rien = provizorium,
salamander; fig. weerhaan.
Vrot4ele, -n = prothezis; voorvoe- voorloopige inrichting.
-, -en = bediening, berechging (van letterklank); prothese (kunstmatige Vrobtfur',
ting (van de stervenden).
vervanging van een verminkt of vervallen
Vrobifur'fiang, m. = 't brengen van de bedeel van 't lichaam).
Vrotorte, 1. -(e)C, -e = protokol, proces- diening (aan een stervende).
verbaal, notulen; ein qr. aufnebmen, befoul, Inobocie'ren, zie 4roboeieren.
-, -en = provocatie, uitmen = proces-verbaal opmaken, krijgen; ettn. Vroboration',
lit qr. nebnten = proces-verbaal van iets daging.
maken; ettr. 3u qr. geben = iets in 't proces- 4irobotato'rifc4 = uitdagend, tartend.
verbaal laten opnemen; ba4 qr. fiibren = de Oroboate'ren, fcbm. (ti.) = provoceeren, uitdagen, tarten.
notulen maken.
Vrotoronanr, tn. - en, -en = schrijver, griffier. 4'ro3eble'ren, Tcbtr. (b.) = procedeeren, handelen.
-, -en = procedure.
Vro3ebur',
13rotofolt i tuf), 1. = register, notuleboek.
Vrotoroffliitger, tn. = schrijver, griffier, l3ro3ent', T. -(e)4, -e = procent, percent;
pt 5 qr. = tegen 5 procent; au boben 43rD,
secretaris.
Orotoroffie'reit, fcbtr (ti.) = proces-verbaal enten = tegen of op hooge interest.
ro3enefail, nt. = percentage.
opmaken, verbalizeeren, bekeuren, notuleeren,
= proces, rechtsregistreeren.
13rineff, m. ..beffe4,

4
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zaak, -geding; procèclè, handelwijze; einem
ben qr. macben, einem einen q3r. anbiingen =
iem. een proces aandoen; furaen q3r. mit einem
macben = korte metten met iem. maken; ein
magerer Zergleicb ift beffer al& ein fetter $r. =
een mager vergelijk is beter als een vet
proces.
= processtukken.
43ropfraftert,
Vropf(fiihrer, m. = pleiter.
Vre3efrfiibrting, in. = procedure.
pro3effie'ren, fcbtv. (b.) = procedeeren.
$ropffion', iv. —, —en = processie, stoet.
43ro3effion'rau1e, to. = processierups.
Vroofiloften, V. = proceskosten.
41roof(trauter, tn. = procesjager.
Vrogfrorbuung, iv. = procesrecht.
Vrogtifaci)e, tn. = rechtszaak.
Vrogirfucl)t, iv. = pleitzucht.
pro3efiliiri)tig = proceslievend, pleitziek.
pr. pa. = per procura.
= preutsch.
— = fout (bij 't breien,
Vrit'bet, m.
haken e. d.); wasem; modderkuil.
pritibein, fcbtv. (ti.) = borrelen, pruttelen (van
kokend water enz.); knoeien (bij 'tbreien e. d.),
broddelen.
—, —n = preutschheid.
Vriiberte',
f. = peilstift, tentijzer, sonde.
fcbiv. (b.) = toetsen, onderzoeken,
examineeren, (een rekening) nagaan, nazien;
&r6 auf ilbergebalt pr. = 't zilvergehalte
van erts onderzoeken; einen areunb pr. = een
vriend beproeven; Vein pr.= wijn probeeren;
bet jerr priift bie eeinen= de Heer beproeft
de zijnen; einen auf f eine al*gfeiten, Oefin,
nun; pr. = iem. ten opzichte van zijn bekwaamheden, gezindheid onderzoeken; bie
g anbibaten pr. = examineeren.
— = examinator, onderVrirfer, in.
zoeker, toetser.
—e = examinandus, geexaVriitting, m. —
mineerde.
13riirfteitt, m. = toetssteen.
Vrii'futtg, in. —, —en = onderzoek, examen;
beproeving; toetsing; eine l3r. abbatten,
madyn, beftebn = een examen houden, doen,
afieggen.
43riefunt0 II arbeit, tr).; :fontiniffion, to.; =3eit,
tn. = examen il werk; -commissie; -tijd.
43rilifungNeuenW, f. = bewijs van afgelegd
examen.
— = stok, knuppel; v.,
Vrienel, m.
$t. = slaag, ransel, klappen.
iv.
—,
—en
= kloppartij, vechtpartij.
43riigete,
talhout.
41riegetbo13, f.
Vrii'get II lunge, .fitabe, in. = zondebok.
priVgetn, fcblv. (b.) = slaan, (af)ranselen;
mit einem p. = met iem. bakkeleien.
= stokslagen(straf).
Vriegelftrafe,
4.;riinerte, iv. —, --n = prunelle.
Vrunt, in. —(e) = pronk, staatsie, pracht, praal.
*runtibett, f. = praalbed.
pruiffen, fitly . (b.) = pronken, prijken, pralen.
Ihunt'acinady, = pronk-, mooie kamer.
prunt'4aft = prachtig, pronkerig, zwierig.
prunti lo‘S = zonder praal, eenvoudig.
Vnuttintiibet, f. = pronkmeubel, mooi meubel.
Vrunt'rebe, iv. = weidsche, hoogdravende
redevoering.
Vrunt'rebtier, m. = declamator.
Vruntjuctit, to. = pronk-, praalzucht.
aft.
Ortittrbolf, zie 1-ru
Vntrit'3ininter, 1. = pronk-, mooie kamer.

pubeinaff.

Pruldjenl, prOten, 1cbiv. (b.) = proesten,
luid niezen, blazen.
m. = Pruth (riv.).
prut'pht, fobiv. (b.) = sputteren, spetteren.
P. S. = 43oftifriptum.
Vain, m. —(e)&, —en = psalm.
Vfaint'burO, 1. = psalmboek.
VientenbicOter, m. = psalmdichter.
psalmgezang.
Viatintengerang, in.
Vaintifti, in. —en, —en = psalmist.
$faintobie', iv. —, —n = psalmodie, liturgisch gezang.
f after, m. — psalter, 't Boek der
Psalmen, een soort harp, lier, lange rozekrans, bladmaag.
Vfeubo II arctOtr, m. —en, —en; tet.jtn', f. -4,
— e = pseudo II graaf (schriftvervalscher); -niem.
Oft! = pst st
—n = Psyche, ziel, in de
434)1be, iv.
mythologie de geliefde van Amor.
— = psychiater, arts
Vtittia'ter, m.
voor zielsziekten.
iv.
—
=
psychiatrie, leer van
VtAiatrie',
de zielsziekten.
Pftjcbtalrifcb = psychiatrisch.
PitYditici) = psychisch, de ziel betreffende,
van de ziel.
$flybograpir, in. —en, —en = psychograaf,
schrijftoestel voor opgeroepen geesten.
Vtirbotog', m. —en, —en = psycholoog, zielkundige.
psychologie, zielkunde.
Vitptologle'
IntAtito'gifd) = psychologisch.
P. T. = pleno titulo, in plaats van den vollen
titel (aan 't hoofd van brieven e. d. = M I).
p. t. = p ro tempore, aur 8eit, tegenwoordig
(unfere p. t. nunben, bae, p. t. q3ublifum).
pto. • passato, reVen Tiona0.
Ototentalitt = PtolomeIsch.
VtotentiriO, m. = Ptolomeus.
— = puberteit.
Vithertie,
Ou'btice = in 't publiek.
publiek.
Vubtifation', tv. —, —en = publikatie, bekendmaking.
publiek.
Vfbtitunt, f.
pubitaie'ren, fcbtv. (b.) = publiceeren.
Vubit3iff, m. — en — en = publicist, die het
staatsrecht onderwijst, er over schrijft; ook:
dagbladsehrijver.
13utiti3iltit, iv. — = publicistika, leer van
't staatsrecht; journalistiek.
gaud, tn. = Puk, plaagzieke kabouter, kwelgeest.
Wad, zie Ouctet.
Vub, 1. —(e)&, —e = poed, pud (Russ. gewicht
van ruim 16 KG,).
Pub ibeln, icbiv. (f.) = poedelen (een wijze
van smeedijzer maken).
Vutvbefofen, m., =Wert = poedeloven.
Vub'belft Of, m. = poedelstaal.
= pudding,
Vub'bing, m. —(e0, —e. u.
podding.
— = poedel, een hondesoort,
m.
misworp bij 't kegelen, misschot, fout; (stud.)
pedel ; (bayr.) toonbank ; zie ook e r n.
Vu'belbunb, m. = poedelhond.
Vebettopf, m. = kroeskop.
= bonten of harige muts,
13-it'bettitii1m
pelsmuts.
Ou'betn, fd)in. (b.) = poedelen.
pu'befttacit = moedernaakt.
Ou'bettairrifc4 = allerzotst, uitgelaten.
= zou nat als een kat.
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Vu'ber, m. —b = (haar)poeder.
W. = poeder11m.;
zak; -loos.
poederig, poeierig.
Pu'berig
Vu'berntantet, tn. = poedermanteL
Ou'berit, fcbiv.(b.) = poederen.
Veberauder, m. = poeder-, stofsuiker.
I. puff! = bof! pof! poef!
IL Vuff, tn. —(e)4, —e u. 43iiffe = bof, pof,
doffe slag, stoot, duw; pof, dof, wat bol uitstaat; larie, humbug, bedriegerij; bordeel,
kast; er faun einen 43. bertragen = hij kan een
duw(tje) velen.
III. auf f, f. —(e)4, —e = pof- of pufspel (op
het dambord).
Vuff'ilinnel, tn. = pofmouw.
pof, wat bol uitstaat.
43uffe, iv. —, —n
Ouffen, fcbro. (b.) = poffen, knallen, boffen,
stompen, met poffen of doffen voorzien.
13uffer, m. —t, — = zakpistool; buffer; poffer(t).
Vurferftaat, m. = bufferstaat.
poffert.
Vurfert, m. —(e)4, —e
Ouffin = met poffen, uitstaand, bol.
f., zie 43 uff III.
WO! = poe!
Vuif, zie o tr.
tn.
—n = pul, flesch.
—n = zeepoliep; pulp.
hi.
Vut414, m. —es, —e = pols, polsslag, harteklop;
einem ben 43. fiibten iemands pols voelen;
einem an ben 43. fiibten = iem. aan den pols
voelen, polsen, uitvra&en.
VuWaber, W. = slagader.
*utel'oefittaufft, iv. = slagadergezwel.
Outfie'rett, f*o. (tj.) kioppen, slaan, pulseeren.
Vulfonte ' ter, f. u. nt. —4, — = pulsometer.
tPuWicfjtag, m. = polsslag.
VutevitifIftanb, m., :ftodung, iv. = stilstand
van den pols.
VuMvkirmer, m. —4, — polsmof.
43tift, f. — (e)4, — e = lessenaar, lezenaar, bureau.
43Ut'Ver, f. —4, — = poeder, (bus)kruit, stof;
er bat bai 43. nicbt erfunben hij heeft het
buskruit niet uitgevonden; er ift au 43. unb
5,23tei betutteift = veroordeeld om doodgeschoten te worden; er bat Weber 43. nocb
Tad = hij heeft niemendal; er bat fein gartae4
43. berfcboffen = al zijn kruit verschoten; er
faun rein 43. riecben = hij is laf; et ift feinen
Scbu5 43. inert = hij is geen schot kruit waard.
m.;
Vuts berilbeutet, m.; =bampf, m.;
f. = kruitilzak; -damp ; -fabriek; -vat.
Out'berfig = bijdehand, snedig, slagvaardig.
Vutlierfjortt, f. = kruithoren.
puti berig = poederig, bepoederd, bestoven.
putberifie'rett, fcbt-n. (tj.) = pulverizeeren, tot
poeder of tot stof maken.
Vurberilfaininer,
:farren, m.; :font,
f. = kruitllkamer; -wagon; -korrel.
43u1'berlItabung, tv.; mtaga3in, f.; :mat
f. = kruitillading; -magazijn; -maat.
13111'bernie4t, f. = meelpulver, -kruit.
Vurbenniitne, W. = kruitmolen.
purbertt, fcbro. (tj.) = pulverizeeren; poeders
gebruiken; schieten.
Vuti berliprobe, tn.; :ratub, m.; :fad, m. =
kruit 11 proef; -damp ; -zak.
Purberfeljeu = bang voor 't buskruit.
VurberidOviirtner, m. = zwermer, vuurpijl.
43ittsberlIturin, m.; =tonne, tn.; :berfel)tui3.,
rung, to. = buskruitlftoren; -vat; -komplot.
Vurberivagen, m. = kruitwagen.
= puma, Amer. leeuw.
¶3u'ma, me

Vunentei, m.

— = dikkert(je).

01111elliCiig = mollig, lief.

m. —(e)4, —e = bof, slag; auf 43. =
op de pof, op de borg; einen 43. macben, an:
regen = op de pof of borg nemen, een beer
maken.
VuntVbalfett, m. = pompzwengel.
VuntWbrunnen, m. = welpomp, pompwel.
—n = pomp.
443untln, tv.
PUtitVen, f*. (b.) = pompen, leenen, borgen,
poffen.
m.; mtar4er,
Vunt'Penlifaften, tn.;
m. = pomp!Ikast, -zuiger; -maker.
=fitivengel, m.; =Wert
VuniVenilrotir,
1. = pomplibuis; -zwengel; -werk.
= pomper.
—a,
Vuut'Per,
puntiOent, Wu. (t.) = hameren, kloppen].
m.
—4,
— = kort dik kereltje;
Vuin'pernictet,
pompernikkel (Westfaalsch grof brood).
Winp'bofe, W. = korte wij de broek, fietsbroek.
VuntlYftation, iv. = pompstation, prise d'eau.
—n = waterpunge.
Vut'ge, m.
Vultier, m. —4, — = Punier.
Ou'nifch = Punisch.
— = pak.
m.
Vunft, tn. —e = punt (de p. = leesteeken, anders he t p.), stip; plek; bie
q3unfte auf bem i = de puntjes op de i; ein
ivunber 43. een wonde plek; icb roar, ftanb
auf bent 43. abaureifen = op 't punt te vertrekken; 43. 2 Ubr = precies om twee uur;
im 43. bet ebre = op 't punt, stuk van eer.
Vinftation', W. —, —en = punktatie, 't eerste
ontwerp (van een contract).
f. —4, — = puntje.
Piiurteln, icifiv. (ti.) = stippelen.
Punitte'ren, fcbtv. (b.) = punkteeren, bestippelen ; water aftappen.
$unftie'rer, m. —4, —= punkteerwaarzegger,
geomant.
Vunftierlunft, iv. = punkteerkunst, geomantie, waarzegkunst uit stippen.
= acupunctuurnaald,
Vunttier'nabel,
graveerstift, radeer-, etsnaald.
tPutiffter'rab, f. = stippelrad.
= stipt, nauwkeurig, punktueel,
precies, prompt.
ViinftlicOreit, W. — = stiptheid, nauwgezetheid.
..ta = punt; unb bamit
Vutritunt, 1.
43.1 = daarmee uit!
43unftue, to. —, —en = punktuur; stift aan
't timpaan.
43unicf), m. — eC = punch, pons.
= punchbowl.
Vuttidibutute,
puttliten, fcbtv. (1.) = een punchdrinkgelag
houden.
=egtraft, m. =- punchVunfrireffena,
extrakt.
43unfrirnapf, in. = punchkom.
*un'vit, m. —4, — = pons, doorslag, muntstempel, steekijzer.
putteje'ren, fcbtv. (b.) = beeldwerk maken,
uitsteken, uitslaan.
Stcberbeit = pupillaire zekerheid.
—n
m. —en, —en; $UOirte, W.
pupil, pleegkind, onmondige wees.
Vuoirje,
—n = pupil, oogappel.
VuOiriettgether, V. = pupillegelden.
4 iipp'r4eu, f. —C, — = poppetje, popje,liefje.
pop, larve, masker,
VulrPe, W. —, —n
..n = voor altijd; er
nymph; biC in bie
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Otittitf*

—e = (plotselinge, voorbijgebt Of& in bie q3u130en = (Berl.) hij gaat heel Vutfcf), in.
gaande) volksoploop, standje.
ver; itber bie q3u013en = to ver.
Oul'fiten, rditu. (b.) = ophitsen.
Butt'. Outt! = kiep, kiepl
Vutlen, V.= kinderfiguren (in de plastische
en dekoratieve kunst), putti.
Vutf, m. -e4 = tooi, opschik, toilet, pronk,
modeartikelen; pleisterkalk; (spott.) smeris,
klabak.
Put'vn, fcbtv. (b.) poetsen, schoonmaken;
mooi maken, opschikken, optooien, uitdossen,
toilet maken; (Me R3iiume) snoeien; ba4 S3idjt,
ficb bie %are 4). = de kaars snuiten, zijn neus
snuiten; (bie Rauern) bepleisteren, be-, -en = purificatie, rei- rapen; bie Scbiinfte put3t ba4 2icbt = de
43urifilation',
niging,
mooiste maakt dat ze gezien wordt; ficb =
Ouritiee'rett, fcbiu. (b.) = purifieeren, rei- ook : zich vermommen.
nigen, louteren.
- = poetser; doorhaling,
Vittivr, nt.
uitbrander, standje.
$u'rititfeft, 1. = Purimfeest.
werkster.
4urt4Inu4, m. -, ..men purisme, overdreven $uiffrau,
zucht naar taalreinheid, daaruit ontstaan nieuw $ulligentaci), f. = toiletkamer.
gevormd woord.
Vutriliefttiift, f., :4anbet, m. = modezaak.
= modemagazijn.
Vuriff, m. —en, -en = purist.
Vutrivitblung,
43uritalter, in. -4, - = puritein, rondkop. put3ig= koddig, grappig komiek; ook : sierlijk; eine pu#ige %lad ob. lrufe = een potritaltifc0 = puriteinsch.
= purper (zoowel kleur en sierlijk mensch.
uripur, m.
tistof,
als gewaad).
-, -nen = modiste.
43uOttafterin,
Vur'Ourfarbe, m. = purper(kleur, -verf).
VutOcbere, tn. = snuiter.
pur'purfarben, :farbig = purperkleurig.
VutOud)t, = pronkzucht, zucht voor opschik.
Outriiirt)tig = pronkziek.
$urpurlIfieber, f.; =getuattb,
m. = toilettafel.
purper koorts (scharlakenk.); -kleed ; -hoen.
Vitr'Ourhut, m. kardinaalshoed.
VuOtictren, $1. = modeartikelen.
Vurspurtippert, V. = rozeroode lippen.
$uir3inttner, 1. = mooie kamer, pronkkamer,
Vitfpurmaittet, in. = purpermantel, vorste-, salon; toiletkamer.
kardinaalsmantel.
(spr.: pOzzl), f.
—4 = puzzle.
= purpermossel.
Vumotan'erbe, zie $o3auolanerbe.
Vurtpurtnufitet,
tv. - = pyaemie, bloedvergiftiging.
Ottr'Ourn = purperen, purper.
pur'Ourrot = purperrood.
4.130untiiie, m. -n, —n = pygmee, dwerg.
VuOntritriite, W.; :fdyitede, tn. = purperli- plupukrettbaft,
= pygmeelsch,
kleur; -slak.
dwergachtig.
fc4iu.
(b.)
=
gonzen,
brommen;
morpyramidaal.
[Our'reit,
Obrautibar =
relen, poken, porren (op 't schip : de wacht 430rautrbe,
—n = pyramide; bie ee=
wakker roepen)].
timbre in $Uramiben retsen = in rotten...
4.13iirfcf) :C., zie l8 irf cb
Otyrantrbenfiirtnig = pyramidaal, pyramideVur'getbaum,Ouraein, zie Ouraelbaunt 2C. vormig
— = liefje, poesje, snoesje]. VtireniVen,
= Pyreneeen.
[Virtel, m.
Ourfetn, fcbiu. (b.) = knoeien, knutselen.
tirenalfri) = Pyreneesch.
Vutta,
. .ten = (Hong.) poesta, steppe. f tirntonf, f. = Pyrmont.
— = adem; au4 ber $. rein = VOrometer, f. (u. tn.) — — = pyrometer,
[13u'fte,
hittemeter.
buiten adorn zijn].
-n = puistje, pukkel.
Vtgotedritli, tn. - = pyrotechniek, vuurwerkkunst.
= ademen, blazon; fit 1)ufte
pulten, icb tn.
bir Ma& = ik zou je danken; bagegen Int rub Olgotedfutfcb = pyrotechnisch.
nict 13. = daar is niets tegen in to brengen. 334VrOutifieg, m. = Pyrrhusoverwinning.
= Pythagoras.
Vuft'robr, f. = blaaspijp.
434tba'goraL
Viete, tn. -, —n = kalkoen, kalkoensche hen; Vithagoreer, tn. — — = Pythagoraeer.
bie atte = dat ouwe wijf ; mein Viit'cben= ptittiagoretirlyr 2ebrfat =stelling or theorema
mijn hondje, rnijn kippetje (tegen kleine kinvan Pythagoras.
deren).
= Phythia, priesteres van 't DelVirtbia,
—; 43utly0n, in.= kalkoen, phisch orakel.
13uster, m.
kalkoensche haan.
OU'itifc# = Pythisch, orakelachtig; bie .0Uttyircben
Spiete = de Pythische of Delphische spelen.
Pulerrot = zoo rood als een kalkoen.

m.;
m.;
VuOntillgeffitt, 1.;
401e1, ; :Water, r. = poppe II gezicht ; -kop ;
-roover; -spel (-kast); -theater (-kast).
Outl'Pern, fcbrio. (b.) = popelen.
Our = puur, zuiver, onvermengd, louter.
- 4, —4 = puree, brij.
;
Viiree',
= aardappelpuree.
Viireelartoffeitt,
-, -en; 13itrgatib', f. —(e)4,
4 urgatt3',
- e = purgatief, purgans, afvoerend middel.
purgatorium, vagevuur.
13urgato'rium, f. Ourgie'ren, fc0m. (b.) = purgeeren.
Vurnicentittet, f. = purgeermiddel.

z.
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f. = Q.
gem = Cuabratbentimeter: vierk. cM., cM2.
qm = Zuabratineter: vierk. M., M.
qmm = Cluabratmiftimeter, vierk. mM., m1112.
Cuab'be, zie Eauappe.
quatEbefiq = slap, week.
[quablieln, fcbm. (b.) = sjokken, slap voortgaan, waggelen].
tv. –, –en = gebabbel, gewauwel,
kinderpraat, beuzelarij, onzin, halfheid, geweifel.
quacleln, fcbiv. (b.) = bazelen, wauwelen,
beuzelen, weifelen.
= weifelaar;
Cataelelban4,
:fiefe,
wauwelaar(ster).
– = kwakzalver.
Zuctcrfalber, m.
Zuacifalberel', Iv. –, –en = kwakzalverij.
quacrfathern, fcbin. (b.) = kwakzalveren.
–n = blaar, putt (van de
Zuab'bel, iv.
netelroos bijv.).
m.
—; Cam':
—, —it;
Caufber,
beritein, m. ; :ftiici, f. = hardsteen, arduin.
Zuabrant', m. –en, –en = kwadrant.
Zuabrat', 1. –(e)4, –e kwadraat, vierkant;
herstellingsteeken (in de muziek); in& £.
erbeben, brfngen = in 't kwadraat verheffen.
Zuabrat'fut, tn. = vierkante voet.
quabralifcb = vierkant; quabratifcbe Mei=
dung = vierkantsvergelijking.
Cmabrat'lluteile, m. ; :meter, f. (u. in.) =
vierkante mijl; v. meter.
Zuabrat'itigibel, m. = stomme stijfkop.
–, –en = kwadratuur.
Zuabratur',
Zuctbrarniuraet, iv. = vierkantswortel.
Zuabrat'aabl, iv. = vierkant (getal), kwadraat, wortelgetal.
Catabrat'011, m. = vierkante duim.
quabrie'ren, fcbiv. (b.) = in 't kwadraat verheffen.
C.uabri'qa, –, ..gen = quadriga, vierspan.
–n =
Zuabrille (spr.: kadrielje), in.
quadrille, kadrielje.
–, –en = kwadrillioen,
Cluabrillion',
millioen in de 4de macht.
ZuabruPeb', 1. –en, –en = viervoetig dier.
Zuabru'Pelaffian3, iv. = quadruple alliantie.
Zuni, zie a i.
fftrn (Ii.) = kwaken, kwekken
qualm,
m. –4, – = kwaker.
cual, In. –, –en = kwelling, pijn, verdriet;
ever bie Sabt Oat, bat bie ia. ob. Tilabl macbt
kiezen is een lastig ding.
a
fcbiv. (b.) = kwellen, plagen, pijnigen,
martelen, mishandelen, hinderen; firt) cf. =
zich kwellen, zich af-, uitsloven.
= lastig, pijnlijk, martelend.
Tualenntiibe = moe van pijn.
Zualer, m. –4, – = kweller, plager, lastige
persoon.
Zudiere, in. –, –en = plagerij, hinder, mishandeling.
= plagerig.
m. = kwel- of plaaggeest, zaniker,
lastpak.
–, –en = kwalifikatie;
Zualifiration',
bekwaamheid, bevoegdheid.

Cmarterone.

Zualifirationratteft, f. = diploma van bevoegdheid, akte van bekwaamheid.
qualift3ier'bar = te kwalificeeren.
quatifi3le'ren, fcbiv. (b.) = kwalificeeren, nader
omschrijven, bevoegd of bekwaam verklaren;
WO cf. = zich leenen, geschikt zijn.
qualifi3lerleo Zergeben gekwaliflceerd misdrijf, misdrijf onder bepaalde omstandigheden.

Zualitati, iv. –, –en = kwaliteit.
qualitatib'= kwalitatief, naar de hoedanigheid.
–n = kwal.
Zualle,
Zuallenpolt)p, m. = kwalpoliep.
Zualtn, m. –(e)4, –e = walm, kwalm, dikke
damp; drukte, pocherij; kwel, kwelwater.
egualufbelc4, m. = kweldam, -dijk.
quart:nen, fcbiro. (b.) = walmen, dampen,
(bont Cfen) rooken; pochen.
Tual'utiq = dampig, rookerig.
Zuarfter, in. –4, – = fluim.
qual'ftern, fcbin. (b.) = spuwen, spugen.
= smartelijk, pijnlijk, kommervol,
verdrietig.
Catan'bel, m. –4, – = paal (midden in den
kolemijler).
Zuantitat', iv. –, – en = kwantiteit, hoeveelheid, aantal.
Cluantitiit4t erfcbleierung, iv.= onduidelijke
opgaaf van de hoeveelheid (in den handel).
quantitatib' = kwantitatief, naar de hoeveelheid, wat de hoeveelheid betreft.
..ten u. ..ta = quantum,
Zuan'tunt, f.
aantal, hoeveelheid, portie.
[quanaluelie = kwansuis].
Cluap'pe, iv. —, —n = kwabaal.
Zuarantafne,Zuarantii'ne(spr.: kardtene),
–n = quarantaine.
iv.
Catarf, m. –(e)4 -= kaaswrongel, melkklonter;
modder, slijk, slibber, vuil; rommel, beuzelarij, vodderij, prulwerk.

Zuarflpitfen! = larie ! kan je begrijpen!
C.uar're iv. –n = drens, huilebalk ; zie
f4 farre.
= grienen, janken; met
cluar'ren, fc0no.
krakende stem spreken.
quar'rig = huilerig.
I. wart, f. –(e)4, –e = verrel, pint, kwarto.
II. cuart, in. –, –en = kwart (in de schermkunst en in de muziek).
.. ten = kwarta, vierde
Zuarsta, tv.
klasse (van boven af).
Zuarte, f. –(e)4, –e = kwartaal.
quartaliter driemaandelijks, per kwartaal.
Zuartatraucljer, qiinfer, m. = hij, die om

de zooveel tijd (bijv. maar Bens in 't kwartaal)
zich aan rooken en drinken te goed doet.
quartarlueife = per kwartaal.
Zuarta'ner, m. –4, – = kwartaner, leerling
in kwarta
Zuartan'ffeber, I.= vierdendaagsche koorts.
Zuartant', ut. –en, —en; Cuartlianb, m. =
kwartijn, in kwartoband.
= Quart II.
Oduarle,
exarlerbed, f. = halfdek, kampanje.
Zuartero'ne, m. –it, –n = quarteron, een

Zuartett.
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gewicht, een maat; afstammeling van Mestiezen en Europeanen.
Cluartett', f. —(e)&, —e = kwartet.
Catartlformat, f.; :deft, f. = kwarto llformaat; -schrijfboek.
Zuartier', 1. —(eA, —e = (stads)wijk, kwartier (ook in de wapenk.), logies, onderdak,
herberg, woning, kamers; bei einem in El.
Ifegen = bij iem. ingekwartierd zijn; a
netjmen = zijn intrek nemen; El. geben =
kwartier, pardon geven; bie Oerren bon fo unb
foblet Q...en = de heeren van zoo en zooveel
kwartieren.
Zuartier'billett, 1. = bewijs of biljet van inkwartiering.
quartie'rett, fcbin. (ti.) = in kwartier leggen.
Zuartierlgelb, 1.; :lifte, Yu. = inkwartierings II geld ; -lijst.
Zuartier'utaclier, m. = kwartiermaker, ook
wel: kwartiermeester.
Zuartleite, tn. = kwartozijde.
;exam m. —0, —e = kwarts.
quar3'artig = kwartsachtig, -vormig.
ZuarVelfen, m. = kwartsrots.
quctr'3ig = kwartsachtig.
[1:),uct6, m. —0 = smulpartij].
[clualeln, fobib. (b.) = bazelen].
quali = kwazie, (om) zoo to zeggen, eenigszins, zoowat.
Zuafintoboge'ttiti, V. = Quasimodogeniti,
Zondag voor Paschen.
Uctuarfeln (spr.: kwazzeln), fcbir. (b.) = zeuren,
bazelen, zaniken].
Camilla, tn. — = kwassie-, of bitterhout.
;Quaff., m. —0, —e; Zualte, tn. —, —n =
bosje, kwast.
Cattift'cilen, f. --, — = kwastje.
puiiftioniert' = in kwestie.
Catiffitor, in. —, ..to'ren = quaestor, rent-,
penningmeester.
Cateiftur', tn. —, —en = quaestuur, ambt van
een quaestor, kas.
Zucttent'ber, m. ----, — = quatemper, quatertemper, lste dag van een kwartaal, bij de R. K.
een vastendag op den lsten Vrijdag van elk
kwartaal.
Zuater'ne, tn. —, —0 = quaterne, vier (bedrukte) bladen; vier nummers in een rij (in
't lottospel).
I. Catettft4, tn. —et = domheid, onzin, zotteklap; modder, pap.
H. quatfcli = onnoozel, dom, suf.
III. quatfdp. = pats! klets!
quarfchen, fcbiro. (b.) = kletsen, zotteklap
uitslaan.
Zuecle, tn. —, —n; ZueclengraOs, 1. =
kweek(gras).
Zuedliolber, zie eacbolder.
Zuedsfither, f. = kwik(zilver).
qued'filberartig = kwikzilverachtig.
quecnitbertialtig = kwikzilverhoudend.
Zued'filberlIfathe, Iv.: :Janie, in. = kwilillzalf; -kolom.
Zuectivei3en, m. = kweek-, hondsgras.
ZuePe, It). —, —n = handdoek, servet.
cued, m. —(e0, —e; Zuelle, tn. —, —n =
bron; Pb babe 0 auk bet beften, cu0 Tuber,
taffiger EL = uit de beste, betrouwbare bron ;
atO bet erften ii. bee,ieben = uit de eerste
hand koopen.
I. qualm, ft. (f.) (bu quirt% er quirtt, qua;
qui3Ife; quiff ! gequonen) = zwellen, uitzetten;
(op)borrelen, ontspringen, (op)wellen, voort-

Znerftrafie.

komen, vloeien; [doen voortkomen, voortbrengen]; mit quint ber Off fen im Eunbe =
ik kan 't eten niet door de keel krijgen
(van boosheid bijv.).
II. quellen, fctia. (b.) = in de week zetten,
(laten) weeken; gequetfte Startoffetn = aardappelen met de schil gekookt.
Zuellenforftter, m. = bestudeerder van de
bronnen.
Zuellenforfitung, kb., zftubiunt, f. = bronnestudie.
quellentniifgg = volgens de bronnen, echt,
authenthiek.
(Inertia = bronnen of wellen bevattend.
Cluell'Ioaffer, T. = wel-, bronwater.
Catett'bef, m. -.- = (wilde)thijm, kwendel.
Zue'ne, in. —, —n = vaars, hokkeling.
Zueugeler, tn. —, —en = gezanik, gedrens,
plagerij.
quett'geln, fcbto. (b) = zaniken, drenzen,
plagen.
Zuengler, zn.--, — = zaniker, drenzer.
ZuentAen, f. — — = vierde lood, korreltje,
greintje, ziertje, spiertje.
quer = dwars, s,huins, bie Sacbe gebt q. =
loopt verkeerd; bc0 fommt mir febr q. = zeer
ongelegen; er ftreift helm unb q. Ijerum =
hij zwerft in alle richtingen, overal, nu hier
dan daar, rond; bal Scbicfrat ftreicbt mir q.
burcb ben Sea = het noodlot werkt mij tegen;
q. fcbreiben = bewijzen teekenen, schulden
maken.
Zuerlialfett, m. = dwarsbalk.
Zuerlianb, f. = dwarsband, -bout, staaf,
stut, verbinding.
Zuerlitani, to.; :balm, m.; :burciflciittitt,
m. = dwarsllbank; -bout; -doorsnede.
Zue're, in. —= dwarste, schuinte; nacb bet Z.
burcbfcbneiben = in de dwarste, schuinte
doorsnijden; einem in bie t. fommen = iem.
in den weg, in 't vaarwater komen; iem.
dwarsboomen; 0 ift mir etto. in bie C.. ge=
f ommen = ik ben verhinderd geworden; zie
ook Areug.
Zuer'elfen, 1. = dwarsijzer.
Zuere'le, in. —, —n = klacht, twist.
que'rett, fctiv. (b.) = dwars doorsnijden.
Cater'fail, m. = tegenvaller , kink in de
kabel, tegenslag.
querlelbein' = 't veld in, 't land in.
[Cuer'finger, ut. = vingerbreedte].
Zuer' llfike, Iv.; :folio, f. = dwarsilfluit,
-folio.
Zuer'frage, in. = strikvraag, kruisvraag,
onverwachte vraag.
Zuer'lfurc4e, tn.; :gang, m.; :gaffe, in. =
dwar s 11 voor; -gang; -steeg (of -straat).
[Zuer'itanb, tv. = handbreedte].
Zuer'bieb, m. = schuinslag, -stoot.
Cluer'itol3, f. = dwarshout.
Zuerliffett, f. = peluw.
Cluerlopf, en. = dwarskop, -hoofd, -drijver.
puerliitifig = raar, dwars, dwarsdrijverig.
Cmeri, zie Eauir1.
Zuerlleifte, tn.; :linie, Yu.; :matter, tn. =
dwars II lijst ; -lijn ; -muur.
Zuer'1Ilifelfe, tn.; :riff, nt. = dwars il fluitje ;
-scheur.
Zuer'facf, m. = reiszak (die dwars over den
schouder of dwars op 't paard wordt gelegd).
Zuerlattel, m. = dameszadel.
titterlfci)iff, f. ; :fdinitt, m. ; :fc4ott, f.
(=MOW, tu. ); :ftange, hl. ; ,'Itrafl e, tn. -----
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dwarsllschip (in kerken); -doorsnede; -schot;
-stang; -straat.

Zuer'ftrid), tn. = dwarsstreepje, -lijn, streep
door de rekening.
Zuer' 11 tat, f. ; =treiber, m. = dwars 11 dal ;
-drijver.
querli'ber = schuin tegenover.
Caterutatft`, m. —en, —en = twistzoeker,
klaagzuchtige.
quentlie'rett, fcbtv. (ti.) = twist zoeken, over
kleinigheden klagen.
lauer'lltuatt, m.; zWanb, tn.; 4tieg, tn. =
dwars if wal (of traverse) ; -wand ; -weg.

LIZ:Wele, tn. —, —n = blaar.]
Zateffdy, m. —, —n = verdrukking, pars,

9abennadji.

quiniefie'ren, fcbtn. (b.) = zangoefeningen
maken, kwinkeleeren.
quint, W. —, —en = kwint; kneep, list.
Cuin'ta, ha. —, .. ten = quinta, vijfde klasse
(van boven af).
Catinta'ner, m. —,— = quintaner, leerling
van quinta.
Zuin'te, zie Quin t.
Zuinter'ne, tn. —, —n = quinterne, quine,
reeks van 5 nummers in 't lottospel.
Zufttt'effeni, in. —, —en = quintessence,
't wezen van de zaak.
tatintett', f. —(e)e, —e = kwintet.
Zuniroquo, zie Cuibproquo.
Zuirinalf, m. —(e)& = Quirinaal, koninklijk
paleis in Rome.
C,uirl, m. —(e)a, —e = roerstok, karnstok;

persing, benauwdheid ; (blauwe) pruim, kwets;
er ift in ber £t. = hij zit in de klem.
quet'fMett, fcbin. (b.) = kneuzen, platdrukken, krans (van bladeren of bloesems); beweeglijk
persoon (draaitol).
kwetsen; platslaan, pletten; (Zrauben) uitquieten, fcbin. (b.) = roeren, karnen, draaien,
Fpersen, (einem bie ,anb) drukken.
Cuettqfartuffein, 3t. = aardappelmoes, rondslenteren, rondtrippelen.
quilVelig = druk, beweeglijk.
purée.
Zuetfthlaut, in. = keelgeluid (waarbij de C/niOui'lien, 431. = nietigheden, beuzelarijen,
bagatellen.
stem omslaat).
CAterfMuttn, iv. —, —en = kneuzing, bluts. quift = quitte, kiet, gelijk; mit bem 2eben
CUeUe (spr.: keu), 1. ----, —. e = (biljart)- bin fcf q. = heb ik afgerekend; [atter ,t)offnung
q. rein = alle hoop verloren hebben; ein0
queue, keu; C,., rn. —, —é = queue, achterWmte q. rein = van een ambt af zijn].
hoede; EL macben, bilben = queue maken.
Zuirte, in. —, —n =kwee(peer): kweeboom.
I. quirt = kwiek, vlug.
Zuttlettbaum, m. = kwee(peer)boom.
IL Zulti, tn. —(e)e = kwik(zilver).
Zuicrborit, in. —(e)e, —e = bran van stroo- Zuiftenfarbe, in. = strookleur.
quiftengelb = kweegeel.
mend water, fontein.
quittie'ren, fct)in. (b.) = kwiteeren, voldoen;
Zuld'brel, m. = amalgama.
ben Zienft q. = uit den dienst gaan; (bie
Caticrutiible, tn. = amalgameermolen.
Zuth'broctuo, f. --4, —é = quidproquo, Krbeit) opgeven.
Catiftung, to. —, — en = kwitantie.
verwisseling, misverstand.
t,ititlungOteuer, tn. = zegelrecht.
quier(Oett, fcbtu. (b.) = gillen, krijten.
C:),itibille (spr.: ki..), r. — = quivive, werda;
quiet-ten, fd)tv. (b.) = kwijnen, sukkelen.
quie,Saie'ren (spr.: kwi-es ...), fubna. (b.) = auf bent a fein = op zijn quivive zijn.
atoblibet, f. ---, --- e = quodlibet, mengelrusten, pensioneeren.
CatietWattO (spr.: kwi-ee ...), m. — = moes, potpourri.
quietisme (een mystisch-religieuze rich- Zuoite, tn. —, —n = quotum, aandeel, part.
C.Uotient' (spr.: kwootsjient), m. — en, —en =
ting).
quierfdyn, fcn. (b.) = gillen, krijten, piepen. quotient.
Zuillung, iv. —, —en = kwelgat, opening quofte'ren, quotiffe'ren, fcWn. (b.) = quotizeeren, ieders aandeel berekenen, vaststellen.
in den dijk voor 't kwelwater.

pi.
%, f. — R.
91aa, zie Rabe.
;blab. = Olabatt.
[rabaf fteln, rcbtn. (b.) = lawaai makenj.
%abaft', m. —(e)& = rabat, korting, aftrek.
9tabarte, ei. —, —n = revers, om- of opslag
91. = fftecbnung.

%abbinat', 1. —(e0, —e = rabbinaat.
91abbi'ner, m. -----, — = rabbi, rabbijn.
rabbiltlfrii = rabbijnsch.
91a'be, m. —n, —n = raaf; er ftiebtt Me ein

M. = hij steelt als de raven; ein ineif3er 91. =
een witte raaf.
91a'benliaaL f.; :art, tn.; reltern, V . =
ravellaas (d. i. kreng, galgeaas); -aard (of
(aan kleedingstukken); smal (bloem)bed,
-soort); -ouders (d. i. slechte ouders).
rand (van een bloembed).
rabattie'rett, rcbtv. (b.) = rabatteeren, korting 91afbenlIfeber, to. ; :fortfa#, m.; :tut tn.;
qleiriicime, r. = ravell veer; -beksuitsteeksel;
_geven of krijgen.
9tabatt'rerOitung, iro.= rabatrekening; -conto. -voet (een plant, hoornkers); -gekras.
%aunt', m. —(e)e, u. —en, —e(n) = rabauw; 9ta'benitgott, tn.; Naar, 1. = ravellgod (d. i.
Wodan); -haar (d. i. gitzwart haar).
grauwe renet.
91a'bentriibe, to. = kraai.
[91ab'be4, in. — = winst].
91a'beitututter,
to. = ravemoeder (slechte m.).
rabbi,
rabbijn.
Itab fbi, tn. — — =
lia'benttaMt, 113. = pikzwarte nacht.
rabbiat', zie rabiat.
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= ravebek (in alle bet.).
Na'bettfclptabel,
ra'bettfripoar3 = ravezwart.
Na'benfteitt, m. = gerechtsplaats, galgeveld.
Na'bettftintute, tn. krassende stem.
Na'benbater, m. = ravevader (slechte v.).
rabiat' = rabbiaat, kwaad, woedend.
Nabulift', m. — en, — en = rabulist, chicaneur,
rechtsverdraaier, advocaat voor kwade zaken.
%aimlittera', to. —, —en = rabulisterij,
chicanes.
rabull'ftifit = chicaneus.
= race, wedren.
I. t1a'ce (spr.: rees),

zie Maffe.
II.
Natirbegierbe, tn. = wraakzucht.
Nalte, m. — = wraak; M. an einem neljmen =
wraak op iem. nemen; ba4 fcbreit nacb =
dat roept om wraak.
tn.; :giittin,
Na'cliell aft, tn.; :burft, m.;
tn. wraak oefening ; -zucht; -geest (-demon);
-godin (Eumenide).
91alijen, nt. —4, — muil, mondholte, krater.
fcbto. [feften: gerocben] (b.) = wreken,
lid) an einem fur ob. tnegen ettv. r. = zich op
iem. voor iets wreken.
ra'dienfiirutig = muil-, kratervormig.
= keelholte.
Na'ettijiiige,
Na' enutiinbung, to.= mond-keelverbinding.
eta' enputfer, m. = slechte wijn.
— = wreker.
9iii'Mer, in.
rihterifit = wrekend, wraakzoekend, wraakierig.
caroler, :Curt% tn. = wraakbegeerte, -zucht.
= wraakgierig, -zuchtig.
raM i gterig,
— = rachitis, Engelsche ziekte.
N11010114,
Ralf, zie atrraf.
%dad, tn. —4, — = onfatsoenlijk mensch.
9ita'rter, m. —4, — = vilder, rakker, guit,
schalk; lammeling; amandelkraai.
rac s fern (fido, fcbtn. (b.) = zwoegen, beulen,
sloven.
Nacleraeug, = rakkers.
Naclet, T. —&= racket (bij 't lawn-tennis).
Nab, T. —(e)4, attiber = rad, wiel, spinnewiel,
rijwiel, fiats; ein Bab fcbfagen = (bons lfau)
ronken, (aI4 XurniThung) een rad slaan; in4
. greffen = een speak in 't wiel steken.
= as (van een rad).
Nab'arbfe,
Nabau', m. —(e)4 = schandaal, spektakel,
rumoer, herrie, lawaai.
Nabi babre, Nab'ber, tn. = kruiwagen.
= naafboor.
9tab'bobrer,
Nab'brunnen, m. = put met een rad.
Nilb'djen, f. —4, — = raadje, wieltje, fietsje.
Nab'bautpfer, m. = raderboot.
— it = bolderik, koornroos.
Na'be,
ra'bebreiten, fcbtv.(b.)=radbraken (eig . en fig.).
Na'betiatfe, tn. = houweel; befoffen tufe eine
91. = dronken als een snip.
u. f.) = wielrijden, fietsen.
ra'beln, icbtn.
ril'beln, fcbtv. (b.) = (laten) ronddraaien.
Nas belOartie, tn. = fietstochtje.
m. = raddraaier, belhamel.
Na'beinaclier, tn. = wagenmaker.
Nii'bergebilufe, T.= kast (van een uurwerk).
ra'bern, fcbtu. (b.) = radbraken, overrijden,
(in de lijnbaan) 't rad draaien; zich (door een
rad) voortbewegen; icb bin tvie geriibert = ik
ben stijf, als geradbraakt.
Na'bertier, f. = raderdiertje.
Nii'beriverf, f. = raderwerk.
9lablaigan3ug, m. = fietspak.
rablainett (our ins Z5'nf.)= wielrijden, fietsen.
— = wielrijder, fletser.
Nablalger, m.

ragout.

Nablabrilfalipe, In.; :flub, nt. = fie[t.skillpuebt.,
—n = velg.
Nablelge,
Nabjettfter, f. = road venster.
rablOrittig = radvormig.
dab' II gelef f e,

-gewicht.

f.; :getuirift, f. = raderlf spoor;

Nableftiftent, f. = radiaalsysteem.
Nabia l ten, $f. = straaldiertjes.
%ablation', , — en = radiatie, uitstraling.
rabie'ren, fcbtn. (b.) = radeeren, uitkrabben,
etsen.

ta bfer'Il firni4, m.; :guntntf, f. (u. m.);
= radeer vernis;
aneffer, 1.; :nabet,
-gom; -mesje; -naald (etsnaald).
Nabie'rung, tn. —, —en = radeering, ets.
— = radix.
Nabie4'Men, f.

I. rabitat' = radicaal.
II. Nabile, —(e)4, —e = radicaal, grondslag.
NabifalWittu4, tn. — = radikalisme.
91abliaub', m. —en, —en = getal, waaruit de
wortel getrokken moet worden.
91ablogra4Atei, tn. — r radiografie.
— = radiometer,
9itabionte'ter, (u. m.)
stralemeter.
= radiotherapie.
NabiotberaOle,
Ma'biu#, tn. —, ..bfen = radius, straal.
Na'biunt, 1. — = radium (een stralend metaal).
—, ..biae4 = radix, wortel.
Na'big,
Nablran3, tn. = krans van een rad.
— = fietser, wielrijder.
%abler, tn.
Nablinle, tn. = radlijn, cycloIde.
= wagenmaker.
9labituarber,
NabInantel, m. = wijde mantel, pelerine.
tRab'nabe, m. = naaf (van een rad).
Nab' HO artie, Iv.; reifett, m.= flets II to cht; -band.
—4 = radja.
Nab'frl)a, m.
= schepbord.
Nablifiaufet,
tv.
=
sehijfrad, katrol.
Nablcklebe,
= wielband.
Nab s frbiene,
= 't is om om
Nablclilagen : ba4 ift aunt
to vallen.
Nab'ftftub, m. = wagenrem.
Nablintite, tn. = spaak.
9talvfpur, to. = raderspoor.
Rab'tver, zie 91abbabre.
= Rafael.
Rafael,
'J of m. —(e)C, —e = samenraapsel; greep,
streep, band.
Narfael, m. = Rafael.
raffaelifrO = Rafaelisch.
klapper, ratel, hekel—n
91affel, tn.
(kam); klappei; steeknet; nagelkruid.
raffeln, 1d)tn. (b.) = klepperen, ratelen, babbelen; samenpakken; hekelen (vlas).
raffen, fcbtn. (b.) = pakken, rapen, opnemen;
(een kleed, draperie) in plooien opnemen.
samengepakt goed, geroofd goed.
Nafrgut,
Nafrbola, = sprokkelhout.
= fijne geraffineerde suiker.
tn.
Naffitta'be,
Maffittetnene (spr.: ma), f.
raffinement, geraffineerdheid, sluwheid, geslepenheid.
—n = raffinaderij.
Naffinerie',
raffittle'ren, fcbtp. (b.) = raffineeren; raft i.
n i e r t = geraffineerd, geslepen.
—, —en = geraffineerd-,
Naffiniertfolt,
geslepenheid.
[Naff'aabtt, tn. = snijtand.]
ra'gett, fcbtn. (b.) = oprijzen, omhoogsteken;
fiber env. emPor, 4erca0, Ijerbor r. = boven
iets uitsteken.
ragout' (spr.1: ..gkoe), —e, —0 = ragout.
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9ita'be, in. -, -n = ra.
91a'bel, in. = Rahel, Rachel.
9ita*regel, ¶. = razeil.
%d m, tn. -(e)4 = room, 't beste; metaalschuim.
9iiiilliedwit, f. -4, - = lijstje, raampje.
I. 9/airmen, in. -4, - = lijst, raam (borduur-, we vers-, drukraam enz.); rek (voor Borden, flesschen e. d.); bestek (van een boek e. d.);
frame (v. fiets); ben IR. eine4 Oucbe4 fiber,
fcbreiten = buiten 't bestek van 't boek gaan.
II. rairtnett, fcfpn. (b.) = omlijsten, in een
lijst zetten, encadreeren; roomers.
9itain'llfafe, tu.; :buten, m.; :torte, tn. ----=
room II kaas ; -koek (-taartje) ; -taart.
9tatfreffettilbattf, tn., :bereitt, m. = Raiffeisenbank (boereleenbank, onderlinge landbouwkredietbank).
9itegra4, f. = raaigras.
91aIntunb, m. = Raymund, Raymond.
Oitain, m. -(e)4, -e = (gras)rand (tusschen
twee akkers), zoom, akkergrens, grasland aan
de grens van de gemeente, helling.
railten unb fteinen = nauwkeurig afpalen.
9taifong (spr.: rtz6), in. - = raison, verstand,
rede, reden van bestaan.
91aifonneurs (spr.: rez ..), M. - , -e u. -4
= raisonneur, prater.
raifonnte'ren (spr.: rez ..), fcbin. (ti.) =
raisonneeren, redeneeren.
9100(0, 1131. = rajahs (de niet Mohammedaansche onderdanen van den Turkschen
sultan); ook = 91 a b f cb a.
9iiifel, riiteln, zie 91efe1, refeIn.
9itatei te, in. -, -it = vuurpijl; [ook wel =
91afett e].
9tafett', f. -(e)4, -e u. -4; 9iatetle, in. -,
-n = racket.
9itaiabue (spr.: .. kaoe), f. ---4 = rakahout,
versterkend voedingsmiddel.
Mane, in. -, -tt = wachtel-, kwakkelkoning.
9itantaban', tn. -4 = Ramadan, vastenmaand
van de Mohammedanen.
9itantin, m. -(e)4, -e =. ram, bok (ook: stier,
kater); ram (aan schepen).
9tantIne, in. -, -tt = val-, heiblok, juffer;
ram (aan schepen).
rant'ntelig = bronstig, tochtig; krolsch.
ram'meln, fcbtn. (b.) = (zich) paren, dekken;
dartelen, stoeien; inslaan, vaststampen; rukken, schudden.
rant'uten, fd)in. (b.) = inheien, instampen,
vaststampen, rammelen.
9itantneffoti, m. = heiblok.
91antntler, tn. -4, - = rammelaar (hags,
konijn), ram.
altamm4'nafe, in. = kromme neus, kromneus.
91ant'Oe, in. -, -it.= rampe, zacht oploopend
pad, oprit, trapleuning, trapgedeelte tusschen
twee portalen, voetlichtrand.
9/ant'penfieber, f. = voetlichtkoorts.
9/ant'4ettlicbt, f. = voetlicht.
ramPontert' = ver-, ontramponneerd, beschadigd, bedorven.
9itamfdi, m. -e4 = ongeregelde waar, rommel,
uitschot; im IR. faufen = bij de roes koopen.
rantifiten, fdpn. (b.) = bij de roes en tegen
verminderden prijs verkoopen, uitverkoopen.
Olantfrn'inarett, qm. = ongeregelde waren.
ran..., zie b er an...
9lancuine, zie elanfitne.
9itanb, nt. -(e)4, 911inber = rand, zoom, leant;
er fit, rotund, gerat auger R. unb Zanb =

riinfetioit.

buiten zich zelf (van woede); uitgelaten;
jett firth Mr bamit bu 91anbe gefommen =
klaar gekomen; mit feiner Sei4beit am 91..e
rein = aan 't einde van zijn wijsheid zijn;
er bat ibm efnen 91. gegeben = een stomp, stoot
gegeven; bet ben IR.! = hou3 je mond! bad
beritebt ficb am R. = dat spreekt vanzelf; lid)
einen R. nebmen = een kloek besluit nemen.
9tanbat', m. -(e)4 = spektakel, lawaai, schandaal.
rattbatie'ren, fcbtv. (b.) = lawaaien; schandaal,
spektakel of ruzie maken, kijven.
9anbailft', m. -en, -en = lawaai-, levenmaker.
9lattb'bemerfung, tp . = kantteekening.
9tanb'buiaten, m. = gerande dukaat.
91anb'erflarung, in. = kantteekening.
ran'bern, fcbin. (b.) = randen, van een rand
voorzien, kartelen.
9itattb'gloffe, to. = kantteekening, (rand)glosse.
91anbletfte, in. = opstaande rand, randlijst.
9itanbittote, in. = kantteekening.
91anb'llfrbrift, W.; :ber3-terung, W.; leicintung,
in. = rand ll schrift ; -versiering ; -teekening.
91anft, m. -(e)4, 911infte = korst (van gebak,
brood, wonden); rand (van land, beak).
91iinft'cliett, 1. -&, - = korstje (onder- en
bovenk.).
twang, m. -(e)4, IRdnge = rang; Scbriftfterfer
erften 91ange4, bon nieberm 91. = schrijver van
den eersten rang, van lagen r.; einem ben R.
abfaufen = iem. de loef afsteken; $erfonen
bon 91. = hooggeplaatste personen.
9itang'abftufung, in. = indeeling.
I. 9lan'ge, m. -n, -n = straatjongen, kwajongen, deugniet; hi., in. -, -n = wild
meisje, deugniet.
II. [91an'ge, lt. -, -n = zeug].
91ancefolge, W. = rangorde, volgorde.
91angter'bOttbof (spr.: .. zjier ..), m. = rangeerstation.
rattate'ren (spr.: .. zjie . .), fcbin. (b.) = rangeeren, schikken, plaatsen, zijn rang of plaats
innemen; fie r. nacb her Grote = zij zijn naar
grootte gerangschikt ; bar einem r. = voorgaan,
staan boven.
9itangliaffe, in. = klasse.
9itangi ttite, in. = ranglijst.
9tattgloge, in.: erfte IR. = loge eerste rang.
rang'inefrig = volgens, naar den rang, in
rangorde.
91ang'orbttung, in. = rang-, volgorde.
9itang'frOiff, 1. = beurtschip.
9tattaltol3, m. = rang-, standtrots.
9itang'ftrett, m. = rangstrijd, wedstrijd (om
den voorrang).
%ant:Mute, in. = trap, graad.
rana'ffirbtig = eerzuchtig.
I. rant = rank, tenger; r. unb fcbtanf = rank
en slank.
II. tan,, zie 91a n f e.
9itanle, iv. -, -n = rank, slingertwijg.
9iiinle, $t. (bon ber nicbt iibticf)en %inaabt
91a n f) = listen, slinksche streken, intriges,
kuiperijen; R. fdpnieben = intrigeeren.
9itattlegelft., m. = intrigegeest.
9itan'tentact)er, =ficbutieb(er), m. = intrigant.
ranien, fcbin. (b.) = ranken schieten, ranken;
fttft r. = (zich) slingeren, klimmen, zich vastklemmen.
9itan'tengebiiir04, f. = rank-, klimplant.
riittleflAnnenb, :fiitiitig, :boil = intrigant,
slinksch, vol listen en streken, arglistig,
chicaneus.
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ranlig = rankend, klimmend, slingerend, met 't graf, onder de groene zode; ber grilne IR.
= turf (renbaan).
ranken.
-n = rancune.
II. ralen, fcbtn. (b.) = razen, woeden, ijlen.
91aniii'ne,
= zodebank.
tRanun'fet, tn. -, -11 = ranonkel, boter- 91aTenbant,
b loem.
910enbefteibung, tn. = grasbedekking.
%dread, 1. -b, - = kleine reiszak, valies, riffenb = razend, woedend, dol; man miicbte
knapzak.
r. tnerben 't is om gek te warden; er bat
Ran'Aen, m. -4, - = ransel, buik, bast, pens. rafenbe4 @tiicf = hij is verbazend of stom
[ran';en ob. fici) r., fcbtn. (b.) = rusteloos gelukkig ; r. bertiebt = dol verliefd; baC fit eum
rondloopen, loopsch zijn, springen, bespringen,
9lasfenblverben = 't is om gek te warden.
tieren; vergaan, verrotten].
nt.; =WO, In.; qtectier, m.;
ran'Aig = ransig, rans, garstig.
:teppici), m. = grasilheuvel, -perk; (-)zodesteker;
-tapijt.
=
rans(ig)heid.
91an'Ogreit,
1afereis, M.-, -en = razernij, woede, dolheid.
9tanAlon', tn. -, - en rantsoen, losgeld.
ranitonle'ren, fcbin. (b.) = rantsoeneeren, 91afeur', m. -4, -e = barbier.
loskoopen.
91afieribecten, 1. scheerbekken.
%ape, 91a4ee', nt. -4, = rapee, snuff. raffe'ren, fcbtn. (b.) = scheren, (wallen)
914'00ael, m. = Rafael; zie ook 91 a f (f) a e t slechten; einen trocten r. = iem. plagen.
= scheed !nes;
en raffaetifcb.
91afier'lluteffer, T., :Cafe,
-zeep.
rapitv = vlug, snel.
grazig,
met
gras
begroeid.
snelheid.
ralla
=
91aPibitar,
91apter', f. -(e)4, -e = rapier, fleuret, scherm- %M on' 2c., zie Malfon
rafonie'ren, fcbin. (b.) = raisonneeren, rededegen.
9late4ie, m. -n, -n = moor(paard); (Scbineia.) neeren.
-n = rasp.
halve stuiver ; er reitet (auf) Scbufter4 Mappen
%Opel,
hij gaat te voet, per pedes apostolorum.
ra'fOetn, fcbtro. (b.) = raspen, krabben, scha91alYpet, m. -4 = gekke kuur, aanval; tuenn ven, schrapen; er rafPett Sfl5bota = hij is aan
't hofmaken.
er ben R. friegt = als hij 't in zijn hoofd
krijgt; er bat ben M. = hij is gek, kolderig.
9ita'fPeltiau#, f. = rasp-, spinhuis.
ralYpelbiirr, zie ftapperbitrr.
ran,
riif; (met a en a) = (oberb.) scherp,
rap'0(e)tig = onwijs, gek, kolderig.
bijtend.
91a0nIfolat, m. = izegrim, korzelig mensch, 91affe,
-n = ras, geslacht, soort,
driftkop; warhoofd.
slag; e4 fit M. in ftjm = er zit ras in.
rapinirapf-ipt = kolderig, malend.
-n = ratel.
9itaffel,
9itaignir, m. -(e)4 = rappel.
fd)tn. (b.) = ratelen, (mit Retten)
ralrOetn, fcbtn. (b.) = ratelen, rammelen, raffeln,
rammelen, kletteren; [ritselen].
kletsen; fbf; in bie otje r. = zich omhoog 91affenrampf, m. = rassestrijd.
werken; eC raPpert (bet) ibm = hij maalt, is raffig = met ras, waar ras in zit.
malende, hij heeft een klap van den molen,

%aft, tn. - = rust, pauze, rusttijd; rustmacben = uitrusten, rust houden;
plaats;
obne unb Rube = zonder rust of duur.
91a)letbinber, en. -4, - = (rondzwervende)
zevemaker, ketellapper, muizevalkoopman.
%Oen', f. -(e)4, -e = hark, raster-, vlechtwerk.
ra'ften, fcbin. (b.) = (uit)rusten, stilhouden.
rafeto4 = rusteloos, onophoudelijk, onvermoeid.
- = rusteloosheid, onrust.
91aft'failgfett,
1. -(e)4, -e = rastraal, notebalktrekker.
raftrie'ren, fcbtn. (p.) = rastreeren, notelijnen
trekken.
9tairtag, m. = rustdag.
klokje) (een plant), veldsla.
tat, m. -(e)4, ($1.: Maticbtage u. Olaticbtiiffe;
ttOule, zie alappufe.
als titel en als college: Mate) = raad, hulp,
rar = zeldzaam; fijn, patent.
-, -en = rariteit, kurioziteit, uitweg, raadgeving, overleg, beraadslaging,
9laritar,
[raadsbesluit]; raad, raadszitting, raadsvergazeldzaamheid.
dering, raadslid, raadsheer, ook alleen een titel
9taritifteniabinett, f. = rariteitekabinet.
(in
deze laatste opvatting 1431.: Rite); oudere
[rtv8 = scherp, bijtend].
raufaulten, fcbtn. (b.) = razen, tieren, bruisen. kommies; einem einen geben ob. erteiten =
een raad geven; ficb bei einem Mat(4) (er)boten =
I. 9IaCcf), m. -e4 = tieretein (een stof).
II. ram = rasch, snel, vlug, schielijk, gezwind, iems. raad inwinnen ; fidj feinen tniffen = zich
geen raad weten ; ba ift guter teuer = bier is
voortvarend, overijld.
=
%al* (f fir tram,. rage), tn. - = woede, rage. goede raad duur; fommt ;Sett, fommt
komt tijd, komt raad of wie dan leeft, die
fcbtn. (b.) = ritselen, ruischen.
fommt tiber Racbt = we
91afdrOtt, tn. -, -en = vlugheid, snelheid, dan zorgt; guter
moeten ons er eens op beslapen;
fcbaffen,
raschheid, haast, drift.
tviffen raad schaffen, weten; bap faun IR.
91aftt'ntarber, m. = tiereteinmaker.
I. %Oen, tn. -4, - = graszode, zode, gras, tverben = daar is raad voor; auf tneinen 91.
grasveld, grasperk; ftec:ben, tegen = zoden = op mijn raad; in ben R. gebn = naar den
steken, leggen; er rufjt unter bent M. = in raad gaan; 0 ift beftfmmt In Ootteit IR.= 't is
hij koldert.

= (Scbtrieia.) centime,
9ita4lien, tn. -4,
halve cent.
91a0Pler', zie MaPfer.
91400ort', m. -(e)C, -e = rapport.
rapportie'ren, fcbtn. (b.) rapporteeren.
91a0(0)0e, tn. - = (algemeene) buit; grabfommen = een algemeene
belspel; in Me
buit worden, verloren gaan.
-e4; 9iaPOYfaat, tn. = rasp-,
910)4,
koolzaad.
91a4rtn4, m. - = aanval van woede, van
razernij, extaze; gekke inval.
91a0iinAlten, 1. -4, -; 91a4un'3e, tn. -,
-0; 9itatiun'Ael, m. -4, - = rapunsel-

J

%ate.

Gods raadbesluit; mit unb Zat einem
beiftebn ob. an bie ,t■ anb gebn = iem. met
raad en daad bijstaan; einen um R. frown =
iem. (om) raad vragen; mit einem, mit ficb au
..e gebn = met iem., met zich zelf te rade
gaan, overleggen; einen au e aieben =
iem. raadplegen; etiv. au R..e batten = zuinig
met iets omgaan; [wa g Kati;?
wat raad?
au R. inerben = besluiten]; bortragenber R.
ambtenaar die rapport uitbrengt, rapporteur; gebeimer
inirfticber getjeimer R.
(Zitet); [tuitiger, furatueitiger
= hofnar].
%ale, in. —, = rate, evenredig deel,
termijn, afbetaling; in Maten abtragen = in
termijnen betalen.
ralen, ft. (b.) (bu rettft, er rat; riet; riete;
rate! geraten) = raden, raadgeven, [helpen,
verhelpen], (naar iets) raden; icb knei5 mir
nidjt r. = ik weet geen raad; itjm ift nicbt
au r. = hij is niet te raden, hij neemt geen
raad aan; er faun bir nocb au r. aufgeben =
hij is verstandiger dan jij; mfr rieten bin unb
ber = we maakten allerlei gissingen, wij
raadden er maar op los; icb batte fur gera,
ten = ik houd bet voor raadzaam of geraden.
ralentueife = in of bij termijnen, op afbetaling.
betaling in termijnen,
%a s tettAablung,
of betaling.
%Teter, m. — g, — = rader, helper, gisser,
oplosser.
%at' geber, in.; :010, 1. = raad Itgever ; -huis.
%alien (spr.: tsiên), = Rhetie.
%atififation', iv. —, —en = ratificatie, bekrachtiging.
ratifiale'ren, fcbip. (b.) = ratificeeren, bekrachtigen, goedkeuren.
= ratinee,
%afire (spr.: —an), m. -- g ,
nopjesgoed.
%Watt, iv. —, —nen = titel van de vrouw
van een Rat.
—en = rantsoen, portie.
%atiott', in.
rational' = rationeel, redelijk, verstandig, te
berekenen.
9tatiottaftWutu, m. — = rationalisme, geloof
op de rede berustend.
Itatiottafiff, m. — en, — en = rationalist, aanhanger van 't rationalisme.
rationallItifch = rationalistisch.
rationeel, verstandig; ordelijk.
rationeW
= Rhetisch.
9lat'fauf, m. = voordeelige koop.
rat'fict) = raadzaam, geschikt, dienlijk, dienstig.
91iit'fid)feit, tn. — = raadzaamheid, dienstigheid, geschiktheid.
rat'to = radeloos, verlegen.
9lat'fofigieit, in. — = radeloosheid.
raadzaam, geraden.
rat'faut
raadzaamheid, geradenheid.
9lat'fautteit,
91aWbeicf)luff, en. = raadsbesluit.
bode van den raad.
iflaWbtite, in.
ratfcf)! = rits! krak!
Nat'fcf)e, mot*, tn. —, —n = ratel, klapper.
= raad, raadgeving; [beraadatat'fd)fag,
slaging, raadsbesluit, aanslag].
rat'fcl)fagen, rct tv. (ii.) = beraadslagen, bespreken.
raadsbesluit.
9talfcblufl, in.
NatiC'bietter, m. = bode, deurwachter.
-- g ,
= raadsel; ein R. erraten =
een raadsel oplossen.
riiffelbaft = raadselachtig, problematisch.
= patricisch geslacht,
Nat4'llefeigectlt,

patricische familie.

Maud).
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91aWforr, m.
meeuwesoort.

raadsheer, raadslid; een

raWberrfi4j = raadsheerlijk.
Natneffer, m. = raadhuis- of stadskelder.
9tatOloAegiunt, = raad, senaat.
9,1aW faaf, m.; :fri)reiber, in.; :fitiung, in. =
zaal; -schrijver (d. i. secretaris); -zitting.

IllaWfteffe, iv. = waardigheid van raadslid,
raadsheerambt.

91aWlftube,
ring.

:ftubf, in.; :berfaututfung,
raadlikamer (of -zaal); -stoel; -vergade-

= stadswaag.
91aWlvage,
tflatWaintitter, f. = raadkamer. -zaal.
9tat'te, —n = rat, rot; gril, luim; poedel

(in 't kegelspel); er fcbraft baie eiae R. = hij
slaapt als een os, als een marmot.
—n = ratel.
%arta,
9tartenlifaffe, tv.; :fanger, m.; :gift, 1. =
ratte val; -vanger ; -vergif (-dood).
ratlenfabl' = zoo kaal als een rat; (ook iron.
voor: rabiral.).
9taftenfiittig, rattekoning, verschillende
door de staarten met elkander verwarde of
vergroeide ratten; warboel, reeks verwikkelingen.
9tat' t ett tteft, I.; :f
att3, in. = ratte II nest ;
-staart (dunne sigaar).
= grove zeef.
tatter, m. — g ,
raftertt, fcbin. (b.) = ratelen (van rijtuigen e. d.).
Nattler, m. — g , — = ratelpopulier.
—e = rat, hamster.
540, m.
9ictrie, zie Ratte.
9tat'3entnattn, zie Nattenfanger.
daub, m. —(e)4 = roof, plundering, buit, prooi;
= in de
auf ben R. effen, foramen, bauen
gauwigheid
aankomen, bouwen enz.; ein R.
ber Zgetten, ber atammen roerben = een prooi
der golven, der vlammen worden.
91aub'aufaff, in. = roof- of strooptocht, vijandelijke inval.
rooven, plunderen, ontrau'ben, fcbin. (b.)
rooven; (kiiffe) stelen; ber Zaum raubt ung
bie alu g filbt a beneemt ons 't uitzicht.
%iiu'ber, m. — g , — = roover, bandiet, dief(ook
dief aan de kaars); wilde loot; wormkruid.
rooversbende.
Iiiitt'berbaube, tn.
—, —en = roof, rooverij.
Mittberei',
tu .; :4au4tmann, m.;
.. :4ii4fe, = rooverlgeschiedenis; -hoofdman; -shol.
roofzuchtig, -gierig, -ziek; diefriiu'berifcf)
achtig, steelsch, roovers...
fcbin.
(b.) = rooven, naar zich toe halen.
rau'bern,
roofvisch.
%aub'fifcf), m.
91aufegefeffe, tn. = roover, roofbroeder.
91aub'gefittbef, f. = rooverstroep, -gespuis.
= roofzucht.
11attivgier,
raub'gierig = roofgierig, -zuchtig, -ziek.
plunderkrijg.
9taufarieg, m.
= rooflust, -zucht.
%aubluft,
moord en diefstal.
%ctub'utorb, m.
moordenaar.
91aub'utiirber, in.
9aubliteft, 1.; :Titter, m.; 4c0iff, f. =roofifnest; - ridder; - schip.
91aub ' llfirtitot f.; qtaat, m.; :ft**, in. =
roofilslot, - staat; - zucht.
f.; :bogef, m.; :pug, I.; :Aug, m. =
91aub'
roofll dier; -vogel; klein -gedierte; -tocht.
I. raust, zie r a u
m. —(e) g = rook, damp; Fein eobt:
II.
ftanb ift in M. aufgegangen = is heen, te niet;

ion& cute 2e4ren in ben at. 4iingen

iems.

91aucititar.
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goede lessen in den wind slaan; Fein 81. One
ewer = geen rook zonder vuur.

91autirattar, m. = rook-, reukaltaar.
raudrbar = rookbaar, te rooken.
91audtcouV4, 1. = rookcoupê.
rau'efiett, fcbiv. (b.) = rooken.
ailau'rher, tn. -4, - = rooker; halfuitgebrande (houts)kool.
= reukwerkdoos, lodde9ititultierbiivbfe,
reindoosje.
Mitt'efterer, m. -4, - = berooker, bewierooker, pluimstrijker.
9ilitticherfleifc#, 1. = rookvleesch.
9iiiu'dyrbot3, f. = reukhout.
räulteria rookerig, berookt.
Miu'rberfaintner, iv. = rookerij.
aldulterteryfien, 1. = reukkaarsje.
ritu'rnertt, fcbiv. (00= rooken, met rook doortrekken, bewierooken; geremcberter Oering =
gerookte bokking; einem r. = iem. bewierooken, huldigen.

f.; :pfanne,
utter,
f. = reuk 11 papier ; -vat (of wierookvat); -poeder.
-, -en be(wie)rooking.
Mitt'eberung,
9itiitt'tterttier1, f. = reukwerk.
9aurblattn, m. = schoorsteen (van fabriek,
stoomboot).
91audyfall, 1. = wierookvat.
9tauctilietfei), 1. rookvleesch.
= met behaarde voeten of pooten.
91auefffraft, m. rijp, rijm.
rauctroar = goed gerookt; met 't haar of
met de wol gelooid, bereid.
9itauctrbattbel, m. = handel in bont, in pelterijen.
raudrbautig = harig, met harige huid.
91auctrip13, f. = bosch in blad, loofhout.
ratt'ehig = rookerig, vol rook, rookend.
91auchlattittett, f. = rookkamer.
9taudyleber, 1. = gemsle(d)er.
Ilaueffrock f. = rookgat, rookerig kot.
raudriod = rookvrij (buskruit bijv.).
= rookzuil, rookkolom.
Otaucirfiiule,
raudyfcbtuarf) = rookzwak.
91audffrinvalbe, iv. = boerezwaluw.
9tauqferbice, f.= rookstel, -benoodigdheden.
91auMltube, iv. = rookkamer; rookerige kamer.
9itauCitabat, m.; :MC m.; 4044, nt. =
rook 11 tabak ; -tafel ; -topaas.
91audrber3ebrutt0a00arat, tn. = rookvang
(boven een lamp).
91auttluare,
91attMlueri, f. = pelterij,
bont, pelswerk.
91autirlituolie, tn.; :tintrft, tv.; :3iututer, f.=

rookilwolk; -worst; -kamer.
- = schurft.
schurftig; ein riiubiged Sobaf ftecft
bie game Oerbe an = 66n schurftig schaap
bederft de heele kudde.
zie berauf..,
rauf
91aurbolb, m. -(e)4, -e = vechtersbaas,
twistzoeker, ruziemaker.
91aurbegen,m.= rapier, lange degen; vechtersbaas.
9ilauffuft, iv. = vechtlust.
raurtuftig = vechtgraag.
%tattle, iv. -, -it = ruff; vlasbraak.
rau'fett, fcbiv. (b.) = trekken, rukken, uittrekken, uitrukken; vechten, stoeien; (vlas)
braken; fitt r.
elkaar bij de haren trekken,
_plukharen, vechten, bakkeleien.
Mauler, nt. -4, - = vechtersbaas, ruziemaker; woltrekker (bij de leerbereiders).

riitrbig

91aufd).

9tattfere, iv. -, -en; 91auf'Oanbet, nt. =
vechtpartij, kloppartij.
alaufluctit, iv. = twist-, vechtzucht ; ruziegeest.
rauflihttig twistziek.
91au'araf, m. = Raugraaf.
rata) = ruig, behaard, rauw, ruw, bar; ((3eficbt,

Oruft) behaard; Mart) stekelig, ruig; Gaut,
t.iinbe, Stein, Sea, Sitten) ruw; Getter,
Ginb) ruw, guur: (21tft) guur, scherp; (Mimi;
ruw, guur, bar; (91rbeit) ruw, hard; (Stimme)
rauw, schor ; (0a14) heesch, schor ; Mein) zuur;
(trot) grof (roggebrood); einen r. bebanbein =
iemand ruw, norsch behandelen.
91aulybeitt, f. = vogel met veeren aan de
pooten; ruw, onbehouwen persoon.
- rui.
%tau'be,
9itauljett, iv. -, -en -= rauwheid, ruwheid,
heeschheid, schorheid, guurheid, vgl. r au b.
rattlytt, fcbiu. (b.) = ruw maken (laken)
kaarden, noppen; (f) r. = ruien.
rijm.
9tauirfroft, m. =
= borstels.
9tattly1aare,
9tattliigtelt, zie Maubeit.
91auirreif, m. = rijp, rijm.
91auirtuade, in. - kalksteen.
91autrivelyu, m. = baardtarwe.
91aufraeit, iv. = ruitijd, rui.
%aunt, tn. -(0, Munn = ruimte, plaats,
vertrek, ruim (in een schip); gelegenbeid,
kans; tijdruimte, tijdperk; bent Borne M.
geben = aan zijn toorn den vrijen teugel laten;
einer Oitte
geben = een verzoek toestaan;
ber (f)offnung
geben = zich vlijen met de
hoop.
%launt'abitattb, m. (plaatselijke) afstand.
91autteeinbeit, iv. = ruimteeenheid.
retu'uten, fcbtn. (b.) ruimen; verlaten, leegmaken, schoonmaken, op-, uit-, wegruimen,
uitverkoopen.
Miu'uter, tn. -4, - = ruimer, schoonmaken;
ruimnaald, doorsteker.
9tattm'erfparttiL iv. = ruimtebesparing; ber
ivegen = om ruimte te winners.
rraulnig, zie gertiumig].
alauut'lefoe,tn.= leer van de ruimte, geometric.
riiuutlid) = ten opzichte van de ruimte,
plaatselijk; ruimte ...; r.. er Vibftanb = afstand
in de ruimte, lineaire afstand.
9itkiuutliclifeit, iv. -, -en = ruimte, lokaliteit.
rautteto4 = zonder ruimte, geen ruimte innemend.
Milittete, in. -, -n = (zeem.) open zee,
ruime sop; 't ruim (van een schip).
f1au'mung, to. -, -en = (ont)ruiming, uit-,
opruiming, 't ruimen, 't leegen.
raultett, fcbiu. (b.) = brommen; (einem etiv.
in4 ebr) fluisteren.
91auspe, iv. -n = rups; kwast, snoer,
chenille ; gril, kuur ; er bat Rauloett lot Slopfe
hij heeft kuren, is verwaand.
rau'pett, icbiv. (b.) einen Baum = van rupsen
zuiveren, rupsen zoeken.
91au'Oeuilabfefen, f.;
1. = rupselizoeken; -ei.
= schade door rupsen ver%tau'Oettfraff,
oorzaakt.
%lau'Oentoint, nt. = helm met snoer of kwast.
Mau'Oettiltteft, 1.; qMere, = rupsellnest,
-schaar.
rau'Oia = vol rupsen.
berau4!) = er uit! te wapen!
rain
zie berau4...
9itaufeti, tn. -0, Mlittfcbe = roes; bedwelming,
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atiinfcbchen.

[ruischen, geruisch]; bosch-, heidebes; einen
Dl . baben = aangeschoten zijn.
roesje; klein flikkerItkinfcircben, f. -4,
vuur in de kachel.
rait'frflen, fcbtv. (b.) = (bon Seibe, Unfit
Ciittern) ruischen; (bout Sturm) bruisers, loeien;
raujcbenbe B,reube = luidruchtige vreugde.
[91auldier, tn. - g schuimende appelwijn].
9tauf cirri elb, 1. = operment, geel zwavelarsenik.
91aufth'ilolb, f. = bladgoud, klatergoud.
tRaufdrpfcife, tn. = ruischpijp.
tflaufdrfilbcr, f. = bladzilver.
Itaufdnett, = paartijd (van 't wildezwijn).
rau'ipern, fcbtb. (b.); fidj r. = met de keel
schrapen, kuchen.
91au4'frtinteifgr, tn. = uitsmijter.
Nan'te, tn. -n = wijnruit; ruit geschoven vierkantl, facet, vensterruit, (int
nartenit)tet melt 431.) ruiten.
ran'tenfOrmig = ruitvormig.
%aulenfratt3, tn. = wijnruitkrans.
raulentuctfe = ruitvormig.
-g = ravelijn.
m.
91abelin' (spr.:
Matrgra#, zie Maigrag.
=
rayon,
omtrek,
(spr.:
réja),
in.
,
-g
g
Nation'
verboden kring (onbebouwd terrein om forten
en vestingen).
9tatton'yfetf, = wet op de verboden kringen.
= razzia, strooptocht.
-,
9tai'aia,
gen'51en = reagens, onder91caacn4',
zoekmiddel.
reageerpapier.
9teagenalmOter, 1.
rcante'ren, fcbtb. (t.) = reageeren, tegenwerken; (op iets) ingaan, gevoelig zijn.
-, - en = reaktie, tegenwer%canton',
king, terugwerking, achteruitgang.
rcaftionar' = reaktionair.
I. Meat', m. -(e)&, -e = reaal (een Sp. en
Port. munt van ongeveer f0,125, f0,25 en P0,325).
II. real' = rebel, werkelijk, zakelijk.
%cat' atintnaflum, = reaalgymnazium, Hoogere burgerschool met Latijn.
= realia, zaken, zaakkennis,
speciale kundigheden.
Meat'tniurie, tn. -, -it = feitelijke beleediging, beleediging door de daad.
reallite'rcn, fcbtb. (b.) = realizeeren, verwezenlijken; te gelde maken, verkoopen.
9icaliftc'rung, tn. -, -en = realizatie.
- = realisme.
Mealtentu4,
91caltft', m. --en, -en = realist.
reallItifct) = realistisch,
-, -en = realiteit, werkelijkMealitat',
heid; 91.. en, v. = grondbezit.
realiter = realiter, werkelijk.
%callenntniffe, 13t. = specials kundigheden,
zaakkennis.
= reaalklasse.
91eallIaffe,
Neallegifon, = encyclopedic.
= feitelijk aanbod.
91earoblatton,
= reaalschool, hoogere burgertTicarfcixic,
school.
Meat'frOultuefen, 1. = middelbaar onderwijs.
Meal'incrt, m. = reeele waarde.
9teartuOrterbud), f. = encyclopedic.
vergrijp.
-(e) g , -e
!)teat',
91eb'bei$, zie Rabb e4.
-n = wijnrank, wijnstok;
9ite'be,
= wijnberg.
91e ben (ein Etiict
in. -en, -en = rebel, oproerling.
rebellie'ren, fMtn. (I).) = rebelleeren, opstaan.
Inebcflion s, -, -en = rebellie, oproer.
rebel'Ilfd) = rebelsch, oproerig.
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek.

I.

recipten.

re'beln, fcbtn. (b.) = bessen of druiven aftrossen ; ook: de beste druiven afplukken (om
een fijne wijnsoort te bereiden).
91e'benblatt, f. = wingerd- of druiveblad.
ate'benblut, 1. = druivebloed.
ate'bengetitutcr, f. = latwerk voor den wijnstok.
91e'ben1ola, f. = wijnstokhout, houtachtige
wijnrank.
91e'bentaub, f. = wingerdloof.
91e'benfaft, m. = druivesap, -nat, wijn.
m. = wijnloot, stek.
91c'benllid)o#,
Me'benitab, nt. = wijngaardstaf, -stok, thyrsusstaf.
bladkever, bladroller.
tHe'benfterficr,
re'benunittion'nen = met wijngaardranken
omgeven.

Nelef)utin, j. = patrijs, veldhoen.
glefelauC tn. = druifluis, phyloxera.
= druiveaftrosser.
91cbler, tn.
m. -(e) , -e = 91ebenfcbot.
9teb'ftoct, m. = wijnstok.
- u. -fe = rebus,
9telni#, tn. u. f.
figuurraadsel.
zie 91ebenfent tc.
tReccnfent'
atccepirfe, zie Eflebepif fe.
9tecePt', zie lJe3ett.
Merck, zie Reset.
- = hark; (voor kleeren)
I. 9ites cijen, m.
hanger, rek.
II. rectien, fc0tv. (b.) = harken.
ffite'rnenanit, = rekenkamer.
Jte'djenli aufgabe, iv.; :bcbiirbe, re.; =brat, f.;
:bud), f.; :egempel, f. = reken I opgave (rekenkundig vraagstuk, som); -kamer; -bord;
-bock; -som.
Mcirtjenli Wile; in.; :fawner, W.; :flied*
rekenllfout; -kamer; -knecht (-tabel).
m.
:Muffler,
9te'Men tunft,
tn. = reken H kunde ; -kundige ; -onderwijzer.
Re'rbenll mai:bine, metfter, m.; :Ofen:
nig, m. = rekenil machine; -meester (-baas);
-penning (legpenning).
91e'd)enferiaft, tn. = rekenschap; 91. geben
ob. ablegen = rekenschap geven; einen our IR.
jieljen (tbeaen atter Sadie) = van iem. rekenschap vragen, eischen (over iets).
91e'clonfitaftbertd)t, m. = verslag; rekening
en verantwoordmg.
91e'dicullfdilt1e, tn.; qtabeljen, f. = rekenlschool; -staafje.
tne'diettftift, nt. = griffel.
Ne'cbenftunbc, tn. = rekenles.
91e'd)entafet, tv. = rekentafel, schrijftafel;
rekentabel, reeks vraagstukken; tafel van
vermenigvuldiging.
91c'et)entifft, m. = reken-, schrijftafel.
tne'ctienunterrit4t, tn. = rekenonderwijs.
9tecfjerlte , (spr.: resjersje), tn.
-n =
recherche, onderzoek, nasporing, politicnasporing.
%ern erdicnr' (ci) = sj), m. - e= rechercheur.
rerberitte'ren (d) = sj),f(ttv.(b.)=rechercheeren,
navorschen, onderzoeken.
rectrnen, ictiv. (b.) = rekenen, berekenen,
schatten; nat Oulben, Earfen r. = met guldens, marken rekenen; 91a batt tarb nicbt gerecfp
net = r. wordt niet berekend; ben eulben
awe Varf r. = den gulden op 2 mark rekenen;
ein4 in4 anbre r. = 't een door 't ander rekenen; man mut mit ben Umftiinben r. = met
de omstandigheden rekening houden; einen
3tt ben, tinter Me (b)eleigten r. = iem. tot de
33
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geleerden rekenen; auf ettb. r. = op iets
rekenen of staat maken; zie ook o f.
= mkenaar, berekenaar.
91erirner, m.
rekening, nota,
—, —en
9tedrituttn,
ablegen
= rekenschap geven
berekening;
of rekening en verantwoording doen; einem
etnen Stricb bur bie macben= een streep
door iems. rekening maken, iem. tegenwerken ;
er finbet feine 91. babei= hij vindtofmaakt er
zijn rekening bij, hij spint er zij bij ; ficb auf
etiv. macben = op iets rekenen of staat
maken; einem ob. ether Scale R. tragen =
rekening houden met iem. of jets; einem ettn.
in 91. fterten = iets op iems. rekening brengen,
schrijven, boeken; Bert in 81. = waarde in
rekening; bie 91. obne ben tirt macben =
buiten den waard rekenen.
9lecOntita4ablegung, atilage, to. = inlevering of overlegging van een rekening ; rekening
en verantwoording.
91edfnung4abnaPnte, to. = 't nazien of opnemen van de rekening.
9iterl1'nuttOabfrOlutb m. = balans.
9lecO'nuntOart, to. = rekenwijze, rekenmanier.
9lecirttung4auaun, m. rekening-courant.
91edrituittObeantter, m.= boekhouder, kassier.
Necbi nunalbelag, m.; :betrag, m. = (bewijs)stuk bij de rekening; bedrag van de r.
91erbinuitriefifirer, m. = rekenplichtige,
comptabel.
9terifnung4faOr, f. = dienstjaar.
9lecfrnunonantuter, tr. = rekenkamer.
= rekening en verJlett'nuntOlegung,
antwoording.
9itecirnuntOrat, m. titel van een ambtenaar
van de rekenkamer.
NecOtung4tuefen, f. = comptabiliteit, alles
wat met de taak van de rekenkamer in verband staat.
I. remt = recht, juist, goed, rechtvaardig;
echt, waar; zeer, heel, waarlijk ; (a ttr i b.) er
ift olne r..e Zefcbliftigung = hij heeft geen
eigenlijke bezigheid; ber r..e arefer = de
rechte (ware) Jozef; Me r..e *anb = de
rechter hand; ettb. in ba g r..e fcbt f4en =
jets in 't juiste licht plaatsen; ein r..er9tarr
= een echte gek; bor bie r..eZcbtrtiebe, Ziir
gebn = aan 't rechte kantoor komen, gaan;
fein r.. er eater = zijn eigen vader; icb babe
nicbt ba g r e 2ertrauen au ifjm = ik heb
niet 't ware vertrouwen in hem; jur recbten
Belt = to rechter tijd, op tijd; (bra b.) fo
fie g r., gana r. = zoo is 't goed, heel goed;
mir ift' g r. = 't is mij goed; Wenn mir r. fit
= als ik 't wel heb; arta Wa g r. fit! = recht
boven al of wat waar is, is waar! bag fit nicbt
mebr aft r. unb birtig = dat is niet meer dan
billijk; toenn Zs-bnen ba g r. ift = als 't U
schikt, als U 't goed vindt; mir ift beute nidjt
r. = ik voel me vandaag niet wel; (fu b f t.)
bu bift mir ber 81..e = jij bent ook een mooie
of aan jou heb ik ook wat! ba bift bu an ben
In ..en gefommen = (ironisch) bij hem ben je
net aan 't goede adres; bie R e = de rechterhand, (in 't parlement) de rechterzijde; pit
R..en = aan de rechterhand, rechts; eg lit
nicbtg 91..eg = niets (niet veel) bijzonders;
sum 91.. en, nacb bem 81.. en feben = toezicht
houden, dat alles goed gaat; (a b b.) icb trace
ism nfcbt r. = niet heelemaal; r. unb fcbtecbt
= slecht en recht; man fann e g ism nicbt r.
macben niet naar den zin maken; ba g fommt
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mir eben (gerabe) T. = juist van pas; r.
r. Bern = heel mooi, heel graag; babe icb r. se,
bi3rt? = heb ik goed gehoord? ibm gefcbtebt
Rana r. = hij heeft wat hem toekomt; tue r.
unb fcbeue niemanb doe wel en zie niet am;
jest tu' icb ' g erft r. — nu doe 'k 't juist;
zie ook bittig, Zing, atecf.
II. 91erbt, f. —(e) g , —e = recht, grond, rechtswetenschap, gerechtigheid, rechtvaardigheid,
gelijk
billijkheid; r. baben, gebert, bebatten
auf [an] eine [au
hebben, geven, houden;
einer] Sacbe baben recht op iets hebben;
bie Recbte ftubieren = in de rechten st.;
Stubent ber Recbte = student in de rechten;
Zoftor beiber Recbte = Dr. (of Mr.) in de
rechten; im eege Recbten g = langs gerechtelijken weg; ba g fit Recbten g = dat is volgens
't recht; too nicbtg ift, ba bat ber gaffer fein
at. bertoren = waar niets is, verliest de keizer
zijn recht; Onabe fur R. ergeljn laffen = genade voor recht laten gelden; mit 91. = met
recht, terecht; mit awl unb 91. = gevoeglijk,
redelijkerwijze; nod) 91. unb 004 = volgens
wet en recht; bon Recbtg thegen= van rechts
wege, in alle billijkheid; 601:let gebt bor
Recbt = macht gaat boven recht; au R.
erfemten = een rechterlijk vonnis uitspreken;
beitebn = wettig erkend zijn.
au
= rechterhand, rechterzijde.
91edrte,
9tedit'ed, f. —(e) g , —e = rechthoek.
rerbt'ectig = rechthoekig.
redyten, fcbro. (b.) = [procedeeren], (rede)twisten; fiber ettu. r. = over iets twisten.
9tecblen6, zie Recbt II.
rec4'te0anb, recbiterfelt4 = aan de rechterhand, aan de rechterzijde, rechts.
reittIertigen, fcbtb. (b.) = rechtvaardigen;
[ter verantwoording roepen].
—en = rechtvaardiging,
91eMtlertiguna,
verdediging; rechtvaardigmaking.
9terljtjertigunOgritnb, m. = rechtvaardigende of billijkende reden.
Med)tlertinung0Mrift, = rechtvaardigend
geschrift, stuk.
recbt'gfilubig = rechtgeloovig, -zinnig, orthodox.
91erbt'Aidubinieft, to. = rechtgeloovigheid,
rechtzinnigheid, orthodoxie.
9itettt'Oaber, m.=gelijk-, rechthebber,betweter.
= betweterij, vitterij.
91edithaberei',
rechtliatirrife# = gelijk-, rechthebberig, vitterig.
ref:0MM = gerechtelijk, rechtmatig, wettig,
wettelijk, billijk, redelijk, rechtschapen;
[behoorlijk, passend]; r.. er Teiitanb = advocaat; r .. e Stertung = rechtspozitie.
91eMtlirbfelt, tn. = rechtmatigheid, wettigheld, billijkheid, redelijkheid, rechtschapenheid.
recbt'fittig = rechtlijnig.
rerfitlo4 = rechtloos, zonder recht, van
't recht uitgesloten, gebannen; onwettig,
onrechtmatig.
9tecOVIotinfett, to. — = rechteloosheid, gemis
van recht; onwettigheid, onrechtmatigheid.
rec4Vittifflig = rechtmatig, billijk, wettig.
rechtmatigheid enz.
1eciWnififfirt1elt,
redo = rechts(ch); tuft ftebn r. = wij behooren tot de rechterzijde.
9leciltecinfOrttrO, m. = recht, aanspraak.
= advocaat en procureur.
9tedit4'antualt,
balie, advocaat91eMt4i antualtfrOft,
schap.
m.
=
student
in de rechten,
IterWbefliffetter,
jurist.
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91ecliO'bciffattb, m. = advocaat, verdediger;
einem R. reiften = ale iems. advocaat optreden.
9terbt4'brauck m. = rechtsgebruik.
recbtlitaffen = rechtschapen, eerlijk, brad,
oprecht; echt, flink, terdege, danig; r .. en
t■unger baben = ergen honger of bepaald
honger hebben; er bat ficb r. getuebrt =
hij heeft zich danig geweerd ; [behoorlijk, echt,
waar].
= rechtschapenheid,
91erbefitaffeitinit,
braafheid, eerlijkheid, oprechtheid.
= (juiste) spelling.
9lechricbreibung,
reittleitig = rechtzijdig, rechts(ch); bie recbt=
feitige t.iitfte = de rechtsche heeft.
recWerfa4ren = doorkneed in 't recht.
= rechtsbevoegd.
rechtsbevoegdheid,
91erbt6lii4itacit, tv.
rechtspersoonlijkheid.
9iter4Wfati, en. = rechtszaak; zaak, die voor
't gerecht behoort.
redW'fitifig = verliezende (partij); er ift r.
getvorben = hij heeft zijn proces verloren.
9er00' 11 f ornt, it. ; = franc, to. = rechts vorm;
-vraag (of -kwestie).
9ited04'gang, m. = procedure, loop van 't recht.
9iterba'gclehrfauticit, to. =rechtsgeleerdheid.
reetWaciebrt = rechtsgeleerd.
= rechtshandeling.
91erbO'nefrtiiift,
g el c0 eit, to.; ;:grunb, M. =rechts11gelijkheid; -grond.
rerOtWgiiitig = rechtsgeldig, wettig.
91ccbt4'ilgiittigfett, to.; :Manbcf, m. = re c hte llgeldigheid, -geding (of proces).
rectiOliiittaig = aanhangig (in rechten).
91ertO'bilfc, to. = hulp of bij stand van 't gerecht.
9tecbt4litiff, tn. = chicane, advocatestreek.
9lectit4lonfulettt, tn. = raadgevend advocaat.
91eitt4'fraft, to. = rechtsgeldigheid, kracht
van wet.
recOtViraftig rechtsgeldig; r..e& Urteif =
beslissende uitspraak, eindvonnis, gewijsde.
9ler0Wfunbe, to.= rechtskunde, -wetenschap.
recOtiTiuttbig = rechtskundig, -geleerd.
= leer van het recht; rechts9itettt4leflre,
geleerdheid.
91eitt4leiger, m. = professor in de rechten,
onderwijzer in 't recht.
91c(00'iltittet, f. = rechtsmiddel.
91erijO'nfubfoine, to. = successie.
9iterhOltaVoiger, tn. = rechtverkrijgende.
= rechtspleging.
91cciit4'4it1enc,
atecfpWpfyitofoptite, to. = rechtsfilozofie.
tnecbt'fpreitung, tv. rechtspraak, vonnis,
gerechtelijke uitspraak; zuivere, juiste uitspraak.
9iteciia'quelfte, to. = bron van 't recht.
recWrioinifeti = aan den rechteroever van
den Rijn, rechts van den Rijn.
9ilectjt4'lifaite, DI; : frOule, tv.; 44)radie,
=
rechtsll zaak ; -school; -stijl (of -taal).
litettOlttrurO, m. = vonnis, gerechtelijke
uitspraak, arrest.
9ted04'ftaat, tn. = rechtsstaat.
9terbt4iftrcit, m. = rechtszaak, -geding, proces,
rechtskwestie.
m. = bewijs in rechten, recht,
aanspraak.
reitt#Itnt'! = rechtsom ! r. febrt!
rechtsom keert
tYlec40'Abcrbittbfirfacit, to.; =uerbret)er, en.;
=tierbrebunn, to. = rechtsilverplichting (gebondenheid); -verdraaier; -verdraaiing.
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9ec#0'berfabrett, f. = procedure, rechtspleging, rechtsvordering.
rechtsverhou9tecf)t4'berbaltitiffe, 1131.
dingen; rechtspozitie.
9lecijO'llberftiinbiner, tn. ; :beriveigerung,
to. = rechtslikundige (-geleerde); -weigering.
91erOaliteg, nt.= gerechtelijke weg, weg van
't recht ; au[ beat R.= langs gerechtelijkenweg.
reittnliibrig = onwettig, strijdig of in strijd
met 't recht of de wet.
ater40'lltviffenfc4aft, M.; . 1vohttat, =
rechtsilwetenschap; -weldaad (of beneficie).
rerbrivini(c)fig = rechthoekig.
rec1W3eitig = tijdig, gelegen, op tijd, geschikt,
bijtijds.
recibib' 2c., zie reaibib 2C.
atecitic, f. = recept.
9teci4iientv 2C., zie Reall3ienb 2C.
9eciprocitiit' 2c., zie Reail3roatteit 2C.
91ccitatib' 2C., zie lRe a itatib ze.
-(e)4, -e = (vaste) rek.
Med',
m. -n, -n = groote man, held,
dapper krijger.
rec'ten, fcbm. (b.) = rekken, uitrekken, uitstrekken, uitsteken.
recifen4aft = reusachtig; eine recrenbafte I26e%
fiat = een Hun(n)engestalte.
= rekoefening.
91ccrithung,
91ebatteur', m. -&, -e = redakteur, opsteller.
91ebartion', to. -, -en = redaktie.
rebattioncit' = redaktioneel.
-n = rede, redevoering, woord,
91e'be, Iv.
gesprek, praatje, stijl, taal, spreuk ; eine& Tian.
ne&
= de uitspraak van
ift feinel 9,1tattne&
64m man geldt niet (audi et alteram partern);
= gebonden,
gebunbene, fcbticbte, gebobene
eenvoudige, verheven stijl; birefte u. inbirefte
tam
R. = direkte en indirekte rede; bie
barauf = 't gesprek kwam er op; babott
ift feine (ob.: nicbt bie) = daar is geen
sprake van, daarover hebben we 't niet; e&
ift nicbt her R. Wert = 't is niet de moeite
waard om er over te spreken; petit bie
praatje, 't gerucht gaat; bet in R. ftetjenbe
TiLief = de bewuste of bedoelde brief, de brief
in kwestie; einem ftebn iem. te woord
staan, aanhooren; einem R. unb Vintivort
geben ob. ftebn = iem. rekenschap geven;
einen our fterten, feten, aieben = iem. ter
verantwoording roepen; er Web bei feiner R. =
hij bleef bij zijn meening.
Ile'beaf3ent, f. = rhetorische klemtoon.
spraakzaam, rad.
re'befertig
91e'befigur, to. = redefiguur, stijlfiguur.
91e'beflufb m. = woordevloed.
91ci benabe, to. = gave van 't woord.
91ebefunft, in. = redekuest, rhetorika.
redekunstenaar, rhetoNerbefiinftter, nt.
ricus, orator.
91e'betuft, ta. = spreek-, praatlust.
redem(p)to91cbentOtorift, m. -en, -en
rist; lid v. d. orde v. d. Heiligen Verlosser.
re'ben, fcbto. (b.) = spreken (nl. uiting geven
aan zijn gedachten), praten, redeneeren;
Wenn idj nut r. biirfte = als ik maar mocht
spreken (nl. om te zeggen wat ik weet); r.
Cie Zeutfcb = spreek duidelijk; in& (*fag
binein r. = in 't honderd redeneeren; einem
in& Wetriffen r. = trachten iems. geweten
wakker te roepen of: op iems. gemoed te
werken; er td 3 t mit fid) r. = hij laat wel met
sprekende
zich praten; rebenbe VaPben
wapens; einem ba& fort r. = voor iem.
33
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spreken, 't woord voor iem. doen, iem. verdedigen; er rebet,
berffebt = hij
spreekt, naardat hij verstand heeft; unb
atten ift athelerrei= zeggen en doen is twee;
R. ift Silber, Scbtnefgen ift IBolb = spreken is
zilver, zwijgen is goud; bier aleben (bon etin.)
matt en
veal ophef (van jets) maken.
Me'ben6art, = uitdrukking, zegswijie;
bad ift nur fo eine R. = dat is maar bijwijze
van spreken; In 1e IR .. en = holle frazen;
nur feine
= geen praatjes!
Mebere,
—, —en
gebabbel, geklets.
= volzin, periode.
ite'befa1,
tRe'beftrout, tn. = woordevloed.
91e'betell, m. = rededeel.
%e'beton,
= spreektoon.
91e'beiibung, in. = oratorische oefening,
oefening in 't deklameeren.
rebigie'ren, fcbin. (b.) = redigeeren, stellen,
voor de pers klaar maken.
reblic0 braaf, oprecht, rechtschapen, vrij
wel; [flunk, degelijk, behoorlijk] ; r. meinen =
',het eerlijk meenen.
Metaiti)teit, — = braafheid, oprechtheidenz.
%Omer, in.
— = redenaar, spreker.
91eb'nerbiiime, iv. = tribune.
9iteb'nernabe,
= redenaarstalent, gave van
't woord.
91eb'nerin,
—, —nen = spreekster.
rebitterifti) = oratorisch, redenaars...
1Reb'nerfuttft,
= redenaarskunst, welsprekendheid.
Neblterlifte,
= lijst van sprekers.
9itenterftubl, m. = spreekgestoelte, tribune.
Nentertatent, 1. = redenaarstalent.
%eboule (spr.: redoete), tn. —, —n = redoute, veldschans; gemaskerd bal.
rebreffie'ren, fcbtn. (b.) = redresseeren, weer
goed maken, herstellen.
reblefin = spraakzaam, praatlustig, babbelachtig.
9teb i fetialeit,
— = spraakzaamheid.
rebucier'
zie rebuaier...
Mebuttion', iv. —, —en = reduktie, herleiding, vermindering.
%ebuttiont4labefie, in. = reduktie-, herleidingstabel.
Mebuplitation',
—, —en = reduplikatie,
verdubbeling.
rebtiPliAte'reit, fcbiu. (b.) = redupliceeren.
rebu3ler'bar = reduceerbaar, herleidbaar.
rebu3ie'rett, fcbry. (b.) = reduceeren, herleiden,
terugbrengen, verminderen; er fiebt rebuiiert
au4 = hij ziet er afgetakeld, ellendig uit.
9lee'be, tv.
—n = reede.
Meesber, m.
= reeder.
9leeberel, iv. —, —en = reederij.
Meef, f.
—e = reef, rif (aan 't zeil).
reed' = werkelijk, betrouwbaar, eerlijk, billijk,
behoorlijk.
:Reetfftat', m. — = eerlijkheid, billijkheid.
tReep, f.
—e = reep, touw.
Mee'Verbant, tn. = touwbaan, lijnbaan.
Meep'fitidaer, m. = touwslager.
— = raffaktie,
Metallic (spr.: refaktsie),
aftrek wegens beschadigde waren.
..rien = refektorium,
Mefeito'riuut, f.
refter, eetzaal.
Meferat', 1. —(e)#, —e = referaat, voordracht,
betoog, verslag.
--e;
:Referential!' (aucb:
biir),
rien = referendatReferettba'riu4,
ris, verslaggever (in Pruisen: titel van juris-

ten na hun eerste staatsexamen: „kandidaat";
in Baden zooveel als: alffeffor).
gleferette, tn. —, —en = referent, verslaggever.
Referena',
—, —en = referentie, verwijzing, inlichting.
referfe'ren, fcbin. (b.) = refereeren, verslaggeven, verwijzen.
Leff, 1. —(e0, —e = draaghout (om een last
op den rug to dragen); lijzeil, reef, rif; atte&
= oud wijf.
= reven.
reffen, fcbin.
Meffertant', m. —en, —en = reflektant, gegadigde.
refiettie'rett, fcbin. (b.) = reflekteeren, terugkaatsen, nadenken, (auf etin.) zijn oog vestigen.
— ..to'ren=reflektor, spiegel.
91efleflor,
—e = reflex, weerschijn,
%Oleg', tn.
spiegeling, terugwerking.
—, —en = reflexie, terugMeffegion',
kaatsing, overdenking.
MefiegfolWluittfel, tn. = hoek van terugkaatsing.
reflexib' = reflexief, wederkeerend.
—, —en = reform, hervorming,
:Reform',
verbetering.
Ileforntation', iv. —, —en = retormatie,
(kerk)hervorming.
Nefornta gtor, tn. Wren = reformator.
reforntle'ren, fcbtn. (Ii.) = reformeeren, hervormen.
reforntiert' = gereformeerd, hervormd.
Mefornefleibung, tn. = reformkleeding.
91eform'Oartei, tn. = reformpartij.
Mefrain' (spr.: refrêrt), tn. —4,
= refrein.
Mefraitiont, tn. — = refraktie, straalbreking.
attefunt6' (spr.: refuzjee),
—&=refugie.
(spr.: refu), tn.
— = refus, weigering.
f. —(e)4, —e = boekeplank, (-)rek;
regaal (orgelregister); klein draagbaar orgel.
Megalien, 1M. = regalia, kroonrechten.
= regalia (sigaar).
—,
91eila'fia,
reaalle'ren, f duty . (b.) = regaleeren, trakteeren,
onthalen.
= regatta,
Batten u.
Meaatla,
roei-, zeilwedstrijd.
re'nc = levendig, drek, opgewekt, wakker;
r. tnacben = opwekken; bet eunfcb Murbe r.
in ibm = de wensch kwam Lij hem op.
—n = regel; lineaal; eine Wits
91e'ilet,
nafpne bon bet
= een uitzondering op den
regel.
Meactbetri', tn. — = regel van drieen.
re'neilo4 = regelloos, onregelmatig, ordeloos,
ongeregeld.
regelloosheid, enz.
Me'lleaofiateit, iv. —
re'actutiiffia = regelmatig, geregeld.
= regelmatigheid.
ale'aetntii#411eit,
re'ilettt, fdpn. (b.)
regelen, ordenen, schikken, in orde brengen, reguleeren.
re'aelrettit = volgens de regelen (der kunst),
geregeld; ein regetrecbter krieg = een formeele oorlog.
rei netriebtig, zie regetred)t.
Me'aciung,
—, —en = regeling, ordening,
schikking, reguleering.
= tegen den regel (of de regels)
in, in strijd met den regel, regelloos.
I. re'nen, fcbm. (b.) = hewegen, in beweging
brengen; wekken (eig. en fig.), wakker roepen,
opwekken, gaande maken; bie tugel r. =
de wieken reppen; ber kranfe fann rid) nicbt
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r. = niet verroeren; ficb gut r. fi3nnen = zich
goed kunnen roeren, 't goed hebben; rein
littmut regt ficb = zijn wrevel komt op, komt
boven; e4 regt fit = er beweegt jets.
II. 9legen, nt. -6, -- =regen; e6 fiebt nacb R.
au4 = de lucht staat naar regen; au4 bem
R. in bie Zraufe fontmen = van den regen
in den drup komen, van den wal in de sloot
raken.
tRe'gett[l back m.; :flab, I.; :bogen, tn.; :bonen:
farbe, tn. = regenlIbeek (of stortbeek); -bad
(sproeibad); -bong; -boogkleur.
:Regeneration', hi. -, -en = regeneratie,
wedergeboorte, herschepping.
regenerie'ren, fttn. (b.) = regenereeren,
herscheppen, doen herleven.
91eigenllfang, m.; :fafi, f. = regenlIput; -ton.
re'genfrel = regenvrij, regenloos.
9Ie'gengeftiiber, f. = mot-, stofregen.
ItenenlI g uk 111. ; : Wit, m.; :tab,, f. = regen11vlaag (of: -bui, stortregen); -hoed; -jaar.
Re'nettieber, 1. = schermleer (aan een rijtuigportier).
Re'genlIntantet, m., :Inciter, m.; :ntonat, m.;
:Pfeifer, m.; :rod, m. = regenlImantel;
-meter; -maand; -flutter (wulp, pluvier); -jas.
Re'gen !Jam m., :frlytuer, m.; :fdtirnt, m. =
regen II bak (-put) ; -vlaag (of bui, ook: -afdak) ;
-scherm (gew. paraplu).
91e'gentobirmIlfabrifant, m.; :Iiiinber, m. =
paraplu II fabrikant ; -stan der.
Megent', tn. -en, -en = regent, soeverein.
tRegentag, m. = regendag.
9tegen'tin, to. -, -nett = regentes, soevereine.
91eD gentrotifett, m. = regendroppei.
9legentlefiaft, it). -, -en , regentschap.
91e'gentitc4, f.= hoofddnek (tegen den regen).
9ite'genilboget, m.; :Wafter, 1.; :Wetter, f. =
regenlivogel (wuip, pluvier); -water; -we(d)er.
91e'oenlltuinb, tn.; :Wolfe, tv., :it irin, nt.;
left, tn. = regenIlwind; -wolk; -worm; -tijd.
9tegies (spr.: rezjie), tn. -, -n = regie, beheer (van staatsinkomsten), tooneelleiding.
rente'rett, fitto. (fj.) - (emit .Vanb, fiber ein 2anb,
ben Zatin) regeeren; (ein Stiff, ein ‘tau4,
tnefen) besturen; (in gieterijen: ba4 aeuer)
regelen.
%enterer, tn. -4, - = regeerder.
Itegie'rung, tn. -, -en = regeering; our R.
getangen = aan de regeering komen.
Megie'rung4antritt, tn. = aanvaarding van
de regeering.
91egie'rung4affeffor, nt. = volontair aan een
departement.
Megle'rung4begrf, nt. = distrikt, arrondissement, afdeeling.
9itegie'rungd II btatt, f.; =form, tv.; :gebaube,
f.; :tottegium, f. = regeeringsliblad; -vorm;
-gebouw; -college.
91egte'rungeunft, tn. = regeerkunst.
9itegiesrattOp artei, tn. = regeeringspartij.
9itenie'rungflnilfibent, nt. = hoofd van een
Regierung4be3irf, distriktsprezident, -hoofd.
9itegie'rung4rat, tn. = titel van de hooge
ambtenaren bij 't distriktsbestuur; ook zooveel als: referendaris.
regie'rungeeitig = van den kant der regeering.
Negie'rung4ferretiir, tn.= distriktssecretaris.
9tegie'rungei1h nt. = zetel van de regeering.
Ditegie'rung#119)ftent, 1.; :3eit, tv. = regeerings 0 system , -tijd.

9/e4 e.

%teeing (spr.: rezjieme), f. -4, -4 = regime,
stelsel, leefregel.
9legintent', f. -(e)4, - e u (beim .feere :) - er =
regiment; bevel, heerschappij ; bah R. fiibren =
het heft in handen hebben, de baas zijn; etc
ftraffe4 R. fitbren = de teugels strak of kort
houden.
Megiment411abiutant, tn.; :arAt, tn.; :font:
mattbeur, tn. = regiments If adjudant ; -dokter ;
-kommandant.
Megiment4' 11 quartiermeifter, tn.; :ftab, tn.
regiments II kwartiermeester ; -staf.
Megintent6 itambour, tn. = tamboer-majoor.
liegintettWuntoften : auf R. teben = op den
hoer leven.
91enitata, Megi'ne, W. = Regina, Regine.
liegion', n:). -, -en = regioon, streek, gewest.
Megiffeur' (spr.: ..zji..), tn. -4, -e = regisseur.
Megilter, f. -4, - = register (in ails bet.);
ettn. in& R. etntragen = iets op 't register
brengen, inschrijven; in g cite R. fontaten,
gebbren = bij de oudjes gerekend worden,
behooren; er ftefjt im fit waren R. = hij staat
slecht aangeschreven; en after R. = een nude
tante: afte R. aieben = ails krachten inspannen.
Megiltertonne, tu. = registerton (± 100 Eng.
kub. voet: 2,8316 M3).
.. to'ren = registrator,
9tetliftralor, tn. registerhouder.
9tegiftratue, tr. -, -en = archief, griffie,
registratie.
regiftrie'ren, fcbtn. (b.) = registreeren, inschrijven.
Megientent' (spr.: ..met), f. -4, -4 = reglement.
regiententie'rett, fcbtn. (b.) = reglementeeren.
regenen, fcbtn. (b.) = regenen; ed regnetR3inb:
faben = het regent pijpesteeltjes; tvenn'4
audj t8auernjungen ob. enftertaben regnet =
al regent 't baksteenen; regnet4 nitt, fo
triiPfett e4 bocb = beter weinig dan niets.
reffneriffi) = regenachtig.
9:1 egrefr, in. ..rfe4, ..fre = regres, (recht van)
verhaal; R. an einem nebmen = zijn verhaal
op iem. nemen, zich op iem. verhalen.
renreflOffidnig = regresplichtig, verplicht
tot vergoeding.
regreffitf = regressief, terugwerkend.
reg'fam = levendig, krachtig, beweeglijk,
ontvankelijk.
Meglantieit, to. - = levendigheid, beweeglijkheid.
remade, = regelmatig.
Megulatib', f. -(e)4, - e = reglement, verordening.
9legutaitor, m. -4, ..to'ren = regulateur.
renulie'ren, ittn. (b.) = regelen, schikken,
afmaken, vereffenen.
Megutie'rung, tn. -, -en = reguleering,
regeling enz.
9ite'gung, tn. -, -en = beweging, aandoening,
gevoel, gewaarwording.
re'gung go4 = hewegingloos, onbeweeglijk.
91e'gung4totigreit, to. - = bewegingloosheid enz.
%eh, f. -(e)6, -e = ree.
Meitabititation', tn. -, -en = rehabilitatie.
re4abiltitie'ren, fcbtn. (b.) = rehabiliteeren,
in den vorigen, goeden toestand terugbreagen.
91e4'bod, tn. = reebok.
9iterbraten, tn. = gebraden reevleesch.
iltele, tv. -, -n = reegeit; ploegstaart.
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reirfarbett = reekleurig, vaalrood.
91eitlifert, f.;
W.; Naar, f.; *tab, tv • =
reeilhuid; -geit; -haar; -jacht.
%dr f. ; 4eule, ;'often, =
reelikalf, -bout; -posten (d. bagel voor de
reejacht).
lendestuk van een ree.
91eb'riidett, tn.
ateirtdgot, m., zie 91ebpolten.
%WOW, iv. = reegeit.
zie 91ebriicfen.
Oldritenter,
9tewati te,
(op)ruimer (een snort boor).
rasp,
tv. -, -0; 91eiti'elfen,
stamper, vijl, schrapper.
2flei'be1lbrett, :biirfte, W.; f. -=
wrijf Mord (om kalk fijn te wrijven); -borstel;
-bout (zweek, zwik van een wagen, hout aan
een schip tegen 't stooten, hout om iets fijn
te wrijven).
91eib'elfett, f. = Reibe.
91ei'6efaPbett, m. = wrijflap.
9tei'belaut, m. = schuringsgeluid.
reilien, ft. (lj.) (reibe; rieb; riebe; reibe ge,
rieben) = wrijven, raspen, schuren; [draaien];
(ben Miiceen) cm ber Sanb r. = tegen den
muur wrijven; fit) bie Viugen r. = zijn oogen
(uit)wrijven; einem ettb. unter bie 91afe r. =
iem. iets onder zijn neus wrijven, verwijten;
einem ben Oucref r. = iem. een pak slang
geven; ber nragett rei6t = de boord schrijnt;
ficb an einem r. = met iem. harrewarren of
twisten, iem. aanvallen of tarten, met iem. in
botsing komen.
9iterbe0fabl, tn. = wrijfpaal.
wrijver, wrijfkussen,
m.
wrijfkolf; [wervel aan raam of deur].
-, -en = twist, geharrewar,
9tetherel'o
kibbelarij, botsing.
= vijzel.
NeFbefebate,
91cibelfintr, no.; :tafel, tv.; =WC =
wrijfispoor (van het wilde zwijn); -tafel (om
buskruit fijn te wrijven); -doek.
zie Meibeb °fa.
91eitYjtein, m. = wrijfsteen.
-, -en = wrijving, schuring;
Met'bung,
botsing, twist, oneenigheid, geharrewar.
91ei'bung411elettri3itat,
; =gerkiuftt, f. =
wrijvingsjj electriciteit; -(of schurings)geluid.
wrijfkussen.
91el'buttnalffett, f.
= wrijvingsmeter.
Mel'bunOuteifer,
rijk, gebied; bie brei
I. 91eic0, 1. -(e)&, -e
Diet* ber 9latur = de drie rijken der natuur.
rijk, vermogend, kostbaar, ruim;
II. reict)
r. an an Zugenben = rijk in ....; inreidjem
Ude = in ruime mate; reicbe 9fu&ivabf =
ruime keus.
I. reritien, fcbtv. (b.) = reiken, aanreiken,
(de hand) uitsteken, toesteken; [toereikend
of voldoende zijn] ; r. an = raken aan; icb
fann foineit nicbt r. = ik kan er aiet bij (komen);
fein Oebiet reicbt bi& an.. = strekt zich uit
tot..; er bermag nur mit 94nungen baron 14
r. = hij kan 't slechts vermoeden; iber reicbt
an unfern rieblanb? = wie evenaart..? ber
aben reicbt nicbt is niet lang genoeg;
epei 91arf r. nicbt = zijn niet genoeg; fd)
reicbe bamit brei rage = ik kom daar 3 dagen
mee toe; Vtfe, Zroft r. = hulp, troost bieden;
er reicbt ibm ba& Uaffer nicbt hij kan niet
in zijn schaduw staan.
II. reiltett, 4WD. (b.) = rijk maken; unrecbt
gedijt niet.
Out reicbet nicbt
reiM'paltig = rijk, rijk van inhoud, vruchtbaar, veel omvattend, goed voorzien.

91eicbtum.

91eitirbaltigreit, iv. - = rijkheid, goede of
ruime of rijke voorraad.
reit4lici) = rijkelijk, rijk, ruim, overvloedig;
er bat fein reicbricbe& 9.1u&fommen hij kan
goed, ruim leven.
91e-icbtifcbleb, m. slotprotokol, samenvatting van de genomen besluiten voor 't uiteengaan v. d. rijksdag.
MeiciWattt, to. = rijksban; in Me N.
ren = in den rijksban doen.
91eic44'11 abet, nt., :abler, nt. = rijksiladel;
-adelaar.
Weic44'amt,:f. = departement; M. be& .nnern
= dep. van Binnenl. Zaken.
staatsleening, nationale
9iteic04'attlei4e,
schuld.
91eidWattivalt, m. = advocaat-generaal.
%eicl*angicier, m. = staatsblad.
9iteicIWI!a0fet, m.;
f.; :armee,
=
rijksilappel; -archief; -Leger.
afgevaardigde naar den
91eic44'bote, m.
Rijksdag.
91eicip6'bruderet, tn. rijks-, landsdrukkerij.
91eW'elfetibtOttanit, f. = bureau van de
rijksspoorwegen.
aartskanselier van
91eir'er3fatt3fer, m.
't rijk.
=
rijksvlag,
-banier.
91eiciWfahne,
troon-, rijksopvolging.
91eictO'forge, tv.
reidWfrei = immediaat, onmiddellijk (d. i.
alleen) van den keizer of 't rijk afhankelijk.
m. = rijks 11 baron ;
91eir44'11freitierr, m.;
-vorst.
91eldWgertrOt, 1. = hoogste gerechtshof in
't Rijk, Hooge Raad.
91eiciWilefiticHte, m. geschiedenis van 't rijk.
91eid*gefe#, f. = rijkswet (nl. voor 't geheele rijk).
91eidOlgraf, m.; =Wife, tn.; Attfignien (ob.
:tteinobien), 43I.= rijks p graaf ; -hulp (of: -subsidie); -insignien (nl. zwaard, rijksappel enz.).
1.; 4anger, m.;
=fangerantt, f. = rijkOkamergerecht (te
Wetzlar); -kanselier; -kanselarij.
= muntbiljet.
MeirlWfaffenfMein,
; =laub, f. = rijkslIkroon,
JleictO'llfrone,
-land.
Meic04'inarineautt, f. = bureau of bestuur
of departement van 's rijks marine.
reWimittetbar = mediaat, niet onmiddellijk
van 't Duitsche rijk afhankelijk (vgi. x ei()&=
fret).
91eiriWutiin3e, lb. = rijksmunt.
tReict*IlobertianOt, 1; -0o ft, W.; :pottatnt,
f.
rijksilhoofd; -post; -postdirektie (postkantoor).
91eiriWilrat, m.; :rep% m.; :frovert, f.
rijksljraad; -reces (= =abfcbieb); -zwaard.
9iticWiftabt, m.; :ftlittoe, V.; :tag, tn. =
rijksllstad; -standen (stenden); -dag.
91eirWta0abqeorbneter, m., stater, in.;
:truppeit, $1. = rijks dagafgevaardigde ;
-daalder; -troepen.
reirtWutintittethar = immediaat (vgl. r e
frei).
91eieWbertaffuttg,
= rijksgrondwet.
971eiciWberfirlyruttrOamt, f. = bureau van
toezicht op de rijksverzekering.
aleidWberinefer, m. = regent, rijksbestuurder.
f. = rijks1191eiciWiltudioung,
muntstandaard; -wapen.
rijkdom; 91.
-(e)&, ..titmer
9010tunt,
an Oittern = rijkdom in...
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rijp voor iets.
I. reit = rijp ; r. far ob. au eta).
II. tReif, m. -(e)4, -e = band (van hout of
metaal om kisten, koffers, vaten, raderen,
buizen e. d.), hoepel; (vinger)ring, diadeem.
III. %cif, m. -(e)4 = rijp, rijm ( bevroren dauw).
- = ringetje, hoepeltje.
9teirciiett,
rijpheid; Beugni4 ber
=
%elle,
einddiploma.
groeven, canneleeren.
retfein, fcbto. (b.)
I. Meilen, tn. -4, - = hoepel, band.
II. ret'fen, icOm. (b.) = rijpen, rijp doen worden; r., (f.) = rijpen, rijp worden.
HI. rerfen, fcba). (b.) = rijpen (van 't weer);
e4 reift = het rijpt.
Iv. rerfen, fcbto. (b.) = (ein acci3) met hoepels
of banden voorzien, hoepels leggen om.
f. = eindllexa9iterfellOritfung, m;
men; -diploma.
reirtift = rijpelijk, rijp.
9iteirirod, m.; :ftort, m. =hoepellIrok; -stok.
91-ergen, m. -4, - = rei-, ronde-, koordans, rei; ben N. (att)filbren = den reidans
openen, vooraan zijn.
-n = lijn, regel, rij, reeks,
9iterfie,
rist, beurt; in R. unb Otieb = in 't gelid;
= op een rij; in Reiben recbt4=
in eine(r)
um ! = met rotten rechts ! idj bin an ber M. ob. bie
ift an mir = ik ben aan de beurt; ber R.
berum = y olgens of op de beurt;
nacb, bie
= om de beurt]; fteigenbe, fattenbe
[um bie
= opklimmende, afdalende reeks; [toieber
fein = weer in orde zijn].
in ber.
I. rerben, fcbto. (b.) = op rijen zetten ; rangschikken, schikken, scharen; ($ertett) rijgen;
(eine WOO rijgen; fid) an etto.r. = aansluiten.
II. 9tertien, m., zie Reigen.
9ter1enfolge, tn. = rij, reeks, volgorde.
9terbenntarfit, m. = marsch in flankkolonne.
9iterfientatt3, m. = reidans, rondedans.
rerbettivelfe = in rijen, in reeksen.
reiger.
91erber, m. -4, m.; :WM), m.=
91ertierlibei3e,
-kuif, aigrette);
reigerlijacht; -bos
-valk (of giervalk).
9terberilfeber, tv.; :Witte, to.; 4(40, in.;
:fttnabet, m. ; :ftutf, m. = reigerilve(d)er;
-hut (broedplaats); -jacht; -sbek (ook plantn.);
-pluim.
rijm, vers, rijmpje;
;Reim, m. -(e)4, -e
= op rijm; in Reime bringen= op rijm
im
brengen, berijmen; IReime fcbmieben = prulau4
verzen of rijmelarij maken; ficb feinen
ergens niet wijs uit
etto. au madden hoiffen
kunnen worden.
= rijnillsoort;
91eint'llart,
:aufgabe,
-opgaaf (met eindrij men).
fcbtu.
(lj.)
=
rijmen,
berijmen,
tot
rernten,
overeenstemming brengen; fit4 r. = rijmen,
bij elkaar passen, samengaan; trot reimt (ficb)
auf (mit) tot = brood rijmt op dood; tole reimt
ficb ba4?= hoe komt dat uit? of hoe kan dat
samengaan? fate fon icb biefe Siberfpritcbe r.? =
hoe moet ik deze tegenstrijdigheden met elkaar
overeenbrengen? ba4 rebut ficfj tole bie am*
auf4 Mtge ob. lute ein afte4 Seib Sur ,t)afen,
jagb = dat slaat als een tang op een varken.
%termer, m. -4, - = verzemaker, rijmer,
rijmelaar.
-, -en =verzemakerij, rijmerij,
91einterei',
rij melarij.
9iteint'falt, in.= kadans; slotrust (aan een vers).
91eints gebicift, = berijmd gedicht.
= rijmkunst.
Metnetunft,

9iteifeartifel.

reint'10, = rijmloos, blank.
iteint4, T. = Reims.
91eint'fd)ntieb, m. = rijmelaar, pruldichter.
:tithe, tu.;
9lettn'llf4rnti), m.;
ztuiirtertmck 1. = rijmlispreuk, -zucht; -lettergreep; -woordeboek.
rein = rein, helder, schoon, zuiver, louter;
(Si:ifcbe, schoon; (Sae; 65ofb, Sein,
2uft, (eboiffen, Oetuinn, Ku4Ppracbe, I3erftanb)
zuiver; eta). in4 reine bringen = iets in 't reins
brengen; mit einem in4 reine fommen = het
met iem. Bens worden; in4 reine fcbreiben =
in 't net schrijveri, reine Oabn, reinen Zifcb
madden = schoon schip maken; reine dirt=
fcbaft madden = alles (al 't achterstallige) in
orde brengen; r. bon Scbufb =vrij van schuld;
ber reine Bufart =louter toeval; r. untniigticb =
rein of puur onmogelijk; r. berrildt = totaal
gek; eta). r. abfcbtagen= iets gladweg afslaan,
weigeren; er ift r. iticbt4 bagegen = hij is er
totaal niets bij ; zie ook einf enf e n, 91 un b.
rein..., zie
%erne, tn. - = reinheid.
=
9iteinectau'be (spr.: rëneklood'), to. -,
reineclaude, fijne groene pruim.
%crude aurW = Reintje de vos.
rernett, fdpa. (lj.) = zuiveren.
= zuivere opMein' II erto^, m.; :ertrag,
brengst (in geld); z. opbrengst (in produkten).
9teittetle, zie IJlenette.
91eitt'fall, in. = koopje, tegenvaller.
91eitt'getnirlit, T. = nettogewicht.
91ein'aelvinn, m. = zuivere of netto winst.
91eitts tiarb, m. = Reinderd, Reinhard.
- = reinheid, zuiverheid, hel91ein'heit,
derheid, kuischheid.
91ein'otb, m. = Reinout.
fcWv. (b.) = (0eriite, Scbilffetn, ein
Bimmer) schoonmaken, reinigen; (auf t, Trut,
Bucter, ba4 Beer bon Miubern) zuiveren;
(Oletatte, Bucrer) louteren.
-, -en = reiniging, zuive9ternigung,
=
ring, loutering; schoonmaak; Maria
Maria-Zuivering, Maria-Lichtmis.
Mernigun011etb, m.; f.; :o0fer, f.=
zuiverings eed ; -middel (purgatief) ; -offer
(lustratie).
91einfarnation' (Re-in ...), tn. - = reincarnate, nieuwe incarnatie.
rein'ticti = ($erfon, Sirtfcbaft) zindelijk, helder, proper; (Spracbe, Stit) zuiver, net.
- = zindelijkheid enz.
tIteittlicbtett,
91ein'tnartiett, f. = schoonmaak.
net, afschrift, kopie.
=
9teittiftbrift,
I. 9ileiC m. -e4 = rijst.
II. 91e14, f. -e4, -er = rijs, twijg, takje,
loot, ent.
1e14'llatter, m.; :bau, m.; :bra, m.; :brut,
f. = rijstliveld; -bouw; -ebrij (of: -pap);
-brood.
431eWbfinbel, f. = takkebos, bundel rijshout.
Jtei'fe, -it = reis, reisbeschrijving;
een bepaalde hoeveelheid, stel enz.; [krijgstocht]; eine
antreten, madden = een reis
aanvaarden, doen; er ift auf Meif en, (voor
zaken) auf ber R.= op reis; auf bie
gebn,
madden = op reis gaan;
ficb auf bie
gliictlicbe R.! = goede reis ! eine R. Steine =
faufen
een vracht of voer steenen; [in bie
= in vreemden krijgsdienst gaan].
9terfellabenteuer, f.; :att3ug, m.; :a0otOete,
m.; :artifel, m. = reisllavontuur; -kostuum
(of -pak); -apotheek; -artikel.
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gleisfellbebilrfniffe, V.; :befrOreibutta, tn.;
Alerted, T.; :flea, f. = reisrlbenoodigdheden,
-beschrijving; -necessaire ; -bed.
tilierfellbilber, V.; :bud, 1.; :bureau, 1.;
:belle, tn. = reislischetsen; -boek; -bureau;
-deken.
Nei'febiiiten, F431.. alet'feentftbabtauttn, tn.=
vergoeding voor reiskosten.
rerfefertig = reisvaardig.
91erferieber, 1. = reiskoorts.
92elleaebilfir, tv. zie Elleifebtaten.
91effegefiibrte, m. = reisgenoot, -makker,
-kameraad.
91eilegefolge, 1. = gevolg op reis.
91etlegelb, f. = reisgeld.
91elleaepiid, 1. = bagage.
9teffellaefeflfcbaft, m.; :gut, 1.; :banbburb,
1. - reisligezelschap; -goad; -handboek.
titafell Wit, m.; :faP0e, iv.; :farte, tv. = reisilhoed; -muts; -kaart.
9iterfellfitftrbett (ob. :fiftcben), 1.; :fiffen, f.;
:fletb, f.; :foffer, m. = reis 11 necessaire; -kussen;
-kleed; -koffer.
Metlelifoften, V.; : futfite, m.; :tuft, tv. =
reisilkosten (-(often unb Zagegether = reis- en
verblijfkosten); -koets ; -lust.
reilefuftig = reislustig.
91eilemantel, nt. = reismantel.
9iterfentarfrijall, m. = foerier van 't paardevolk.
rellentithe = reizensmoede, moe(de) van het
reizen.
atelfeiniiffe, W. = reispet.
rerfen, fcbm. (f. it. b.) = reizen, een reis doen,
op reis gaan, op reis zijn; [optrekken]; irt
dab r. = naar een badplaats gaan; urn 6 libr
r. Mir = gaan we op reis; (Scbmathen, SW-robe)
trekken.
9terfettber, tn. = reiziger (ook: handelsreiziger), passagier.
[9terfenote, tn. -, -n = marschj.
91erfell4at, nt.; :Ofentrig, m.; :Plan, m. =
reis II pas ; -penning; -plan.
9iterte0often, nt. = betrekking van reiziger.
9iterfeprebiger, m. = rondtrekkend predikant.
Itellellfad, m. (ob. :Crbatufle, m.); :itbeln,
m. = reislIzak (of valies); -pas (of -biljet).
9terfellfOeten, V.; :fttpenblunt, 1.; :furbt,
W. = reisHkosten, -beurs; -zucht.
9terfelltafrbe, M.; :toilette, iv.; :utenfIlien,
gm.; :tuagen, tn. = reis 11 tasch ; -toilet; -benoodigdheden; -wagen.
Met4 ifelb, 1. = rijstveld.
91e14'bo13, %cilia, f. --& = rijshout, sprokkelhout, rijsjes; R. fucben = bout sprokkelen.
rerfla = bereden, krijgsvaardig te paard; ber
Mei f ige = de ruiter, bereden soldaat.
91e141utbett, m. = rijstkoek.
[91e14'fauten, f. = 't gaan in vreemden krijgsdienst. 9teWlaufer, m. = hij, die in vreemden
krijgsdienst gaat, soldenier].
9let4'1Intebl, 1.; :tuti0e, M. = rijstilmeel;
-soep.
9itelft'att4 ob. 91etriau6', nt. U. 1.: M. net men =
op den loop of aan den haal gaan, dezerteeren.
9iteit'll Wei, 1.; :brett, f. = teeken II pen; -plank.
9itei#'brettftift, m. = punaise.
I. re Tien, ft. (t.) (icb reite; rif3; riffe; reif3e!
geriffen) = rijden, scheuren, trekken, rukken;
opensnijden, insnijden, splijten, ontginnen;
teekenen, schetsen; ben t■ anbel an fid) r. =
tot zich trekken; einen ilia ber Oefabr, au&
ber R3ertegenbeit r. = iem. uit 't gevaar, uit
de verlegenheid redden; ba& refit in4 Gelb =

NetterOmann.

dat loopt in de papieren, kost veel geld; e#
rent mid (mir) in alien Olfebern = ik heb
(jicht)trekkingen in alle leden; a reitt midi
(mfr) fm 2eibe = ik heb krampen, snijdingen;
in Stilde r. = stukscheuren; mid) ficb r. =
achter zich aansleepen, een nasleep hebben
(van); 43offen r. = grappen maken; ficb um
etm. r. = elkaar iets betwisten, om iets
vechten; Taite r. = moppen tappers; Soten
r. = schuine moppen tappen; au loben r. =
omverhalen; r., (1.) = losgaan, scheuren, een
inval doen, plotseling indringen; enbticb rff3
mir bie Oebulb = eindelijk was mijn geduld
ten einde; tvenn aae Strange ob. Stride r. =
als alles tegenloopt, in 't ergste geval; bie
A'Ittten r. fiber = de golven slaan over (den
dijk).
II. titel'fon, f. --- = 't trekken, scheuren, (fin
2eibe) snijdende pijn, kramp ; (in ben (fltiebern)
jicht, rheumatik.
reilgitb = (bon Zieren) verscheurend, (bon
Scbmeraen) snijdend, vlijmend. (bon einem
Strome) snelvlietend, snelstroorn end,onstuimig;
biefe fare finbet reitenbenVlbfat, gebtr. ab =
vindt gretig aftrek, gaat vlug van de hand.
%Wier, m. --, - = merkijzer.
91eifrfeber, tn. = trek-, teekenpen.
91eiVfoble, tn.= houtskool (om te teekenen).
9telfrriagel, nt., :Pilule, no. = punaise.
91eifi'llfcbtene, m.; :Rift, nt.; :Wilda, m.;
:pug, f. = teekenilliniaal (of winkelhaak);
-potlood; -haak; -doos (of passerdoos).
91etfr3irfel, rn. = trekpenpasser.
9teirte, tn. -, -n = bos vlas.
Oleirbafflt, tn. = rijschool, manege.
relts bar = berijdbaar (rijdier en weg).
91eitsbede, tn. = statieschabrak.
%tenet, m. --, - = knuppel, stok, pakstok.
reisten, ft. (icb rate; ritt; ritte; reite! geritten),
(b. u. f.) = rijden, berijden; ein $ferb au
Scbanben r. = een paard half dood rijden;
en Stinb fiber ben ,t)aufen ob. au f3oben r. =
omver ofoverho.p rijden; ber Zeufel, ber t■ enfer
reitet 'am = hij lijkt wet (of is) bezeten;
etnen in bie Zinte r. = iem. in 't ongeluk, in
ongelegenheid brengen; Scbritt (ob. int Scbritt),
Zrab, Octiolop r. = stapvoets, in draf, in galop
rijden; fpaaieren r. = een wandelrit doen;
auf Scbufter Rap.ben r. = te voet gaan, per
pedes apostolorum gaan; bie ne, auf ber
eae r. = in manufacturen, garen en band
doen; ber $rofeffor reitet fein ,t5eft = doet
niets anders dan zijn diktaat geven; $anbeften
r. = (stud.) in de rechten studeeren.
rellenb = rijdend, bereden; reitenbe dui
teute = bereden politie.
%eller, in. - - = ruiter; rijder (int Birfu);
(gouden) rijder; berijder; flmnifcbe, friefifcbe
M. = Spaansche, Friesche ruiters (versperring van gekruiste lansen).
[lletler, tn. -, -n = grove zeef].
Jtel'teraufAug, in. = ruiterstoet, cavalcade.
9iteiterel', to. -, -en = ruiterij, paardevolk,
cavalerie, rijderij; leicbte, fcbtuere N. = lichte,
zware cavalerie.
9terterfabne, tn. = ruitervaan, standaard,
vendel, eskadron.
91eFterfabttricf), m. = kornet.
9terterbaufett, nt.=ruitertroep,-bende,-drom.
Irertern, film. (b.) = zeeven].
91erterregintent, 1. = ruiter-, cavalerieregiment.
Oterterantattn, in. = ruiter, paardrijder.
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Naterftanbbilb, f. ob. :ftatue, tn. = ruiterstandbeeld.
tRei'teritiefel, m. = rijlaars.
IReit'orte, to. = rijzweep, karwats.
ruitergordel.
:Reit'gurt, nt.
Neit'hafett, in. = haak voor 't rijkleed.
f.;
tv.;
-kussen; -knecht.
Neit'llfunft, iv.; =mantel, m.; ,peitfc4e, W.;
,oferb, 1.= rip kunst; -mantel; -zweep, -paard.
theit'poft, tv. = koerier, renbode to paard.
tReit'llroct, m.; :frftule, = rij kleed ; -school
(of: manege).
tReifftall, m. = stal bij de manege.
= rijlaars.
MeitItiefel,
%arnica, m. = rijpad, ruiterpad.
Neit'3eug, f. = harnachement, (paarde)tuig.
%OA', tn. —e&, —e = prikkel, prikkeling, bekoring, bekoorlijkheid, aantrekkelijkheid; e4
Oat feinen bertoren = 't mooi of de aardigheid is er af.
rei3'bar = prikkelbaar, lichtgeraakt; fie ift
eine rei3bare Matta = prikkelbaar van gestel.
Neili'barteit, in. — = prikkelhaarheid enz.
rel'3eit, fc0m. (4.) = prikkelen, opwekken,
gaande maken, aanzetten, tergen, streelen,
bekoren; (einen bum ,Born, jem,&. Born, 9Irg=
inapt) opwekken, gaande maken; (ben Wautiten)
prikkelen, streelen; (ben VIPpetit) opwekken;
(97erben, .but) prikkelen; (bur 91etcOa1 mung)
aanzetten, prikkelen; (ein Zier) tergen; in
gereiatetn tone reben = boos of op boozen toon
spreken.
rei13enb = prikkelend, opwekkend; bekorend,
bekoorlijk, aantrekkelijk, verrukkelijk, lief.
rei31o4 = zonder bekoring, onbekoorlijk,
zonder aantrekkelijkheid.
NeiVotigfeit, tv. — = onbekoorlijkheid.
f. = opwekkend of prikkelend
middel.
—, —en = prikkeling, opwekking.
atei'3ung,
= bekoorlijk, verrukkelijk.
c.Reiapitufation', to. —, —en = recapitulatie,
korte samenvatting, herhaling.
refapitutie'ren„ Idyl:). (4.) = recapituleeren.
m. — &, — = rekel, vlegel, lummel, kinkel.
Nefelei', to. —, —en = vlegelachtigheid, onbehouwenheid.
refelbaft = vlegelachtig.
reteln fct)to. (b.) = zich ongegeneerd,
vlegelachtig, onbeschoft uitstrekken of neervlijen.
:Reflantant', m. --en, — = reklamant, klager.
tReffaulation', to. —, —en = reklame; reklamatie, terugvordering, tegenwerping, bezwaar,
klacht.
—n = reklame.
Neitalne, in.
Nerla'nteartifel, m. = reklameartikel.
reflamie'ren, fcOro. (4.) = reklameeren.
—, —en = recognitie, erNerognition',
kenning, wettiging.
recognosceeren,
febto.
(4.)
refogno43Ie'ren,
verkennen, erkennen.
9itelognosUie'rung, tv. — = recognosceering,
verkenning.
tRefoinntanbation', to. —, —en = rekommandatie.
reiontutattbie'ren, fcbin. (b.) = rekommandeeren, (bij de post) aanteekenen.
91etonbale43ette, m. —en, —en = (re)convalescent, herstellende.
Netonbale4gen3', tv. — = (re)convalescentie,
betere hand, genezing,

Netigtofitiit.

U. —e = record, 't beste,
91eforb', in. —4,
't hoogste; bet& briicfen = 't record slaan.
91eireation', to. —, —en = recreatie, nit-,
ontspanning.
Nefruf, m. —en, —en = rekruut.
Nerytt'tettatt4ftebutto, iv. = rekruteering.
rekruteeren.
reirittle'ren, feOto. (O.)
Netrutie'rung, tv. —, —en = rekruteering.
remontepaard.
9itetrutie'rung00ferb, f.
91eftaf3enfion', tv. — = rechte klimming.
Nettiftiation', to. —, —en = rectificatie, verbetering, terechtwijzing.
= rectificeeren, verreftifiiie'ren, icErn.
beteren, terechtwij zen.
Iv.
—,
—
en
=
rectie, regeering.
tReftion',
9tertor, m. —&,..to'ren = rector (van universiteit en gymnasium), directeur (van midd.
school), hoofd (van lag. school).
Nettorat', f. —(e)4, —e rectoraat, directeurschap, betrekking van hoofd (vgl. Melto r).
returrierett, fdpv. (ti.) = zijn toevlucht nemen.
92eturtr, m. —es, —e = beroep, schadeloosergrelfen = beroep aanteekenen.
stelling;
— = wisselplaats
Ne1at4' (spr.: relé), f.
voor postpaarden, versche paarden.
wisselpaard.
9telaiflgerb, f.
—, —en = relatie, betrekking;
%elation',
relaas; verhaal.
I. retatib' = relatief.
f. —(e)4, —e, zie Meta tinunt.
It.
relatieve zin, betrekkelijke
Netatiblat,
of bijvoeglijke bijzin.
= relatief, betrekNetatiliunt,
kelijk (voornaam)woord.
%deflation', ix). —, —en = relegatie, wegzending.
= relegeeren, wegzenden,
relegie'rett,
wegsturen.
= relief,
(spr.: relief), I.
verheven beeldwerk.
=
religie,
geloof,
—en
—,
:Religion',
godsdienst; zie befennen.
= verandering van
Neligioniviinberung,
godsdienst, o vergang.
= godsdienstNelinion4'angelegenfieit,
zaak.
91eligion4Intit, f. = godsdienstig boek.
NeliniottiCebift, f. = religie-edikt.
geloofseed.
m.
:freitrtt, iv.; 4rietle,
lieligionO'lleifer,
= godsdienst ij ver; -vrij held ; -vrede.
geloofsgenoot.
Neligion4'flettoffe, m.
= geschiedeuis van
Neligion45'flefcbidite,
den godsdienst.
= kerkgenootschap.
atelifliongefeiffrijaft,
Nefi gi o ntv lib afi, tn. ; = frietl, m.;
=te4rer, m. = godsdienstllhaat; -oorlog; -leer
(of -onderwijs); -onderwijzer.
retigionetoti = godsdienstloos.
m. =
NeligiotOrOPartel, to.;
godsdienstige partij ; g. dweper.
= spotter (met den
9itefigion4JOtter,
godsdienst).
Neligion&liftifter, m.; :ftreit, m.; :iibung,
= godsdienstilstichter; -twist; -oefening.
NeligionClunterrici)t, m.; :berbefferung, tn.;
:11/iffenfdiaft, tn.; :31/Jang, m. = godsdienstIlonderwijs; -verbetering (-zuivering, -hervorming); -wetensehap; -dwang.
religiii4' = religieus, godsdienstig, vroom,
eerbiedig, geloovig.
— = godsdienstigheid, eerNeligiofitiits,
bied, vroomheid.
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Jlefirtert, $1. = relicten, nagelaten betrekkingen.
-, -en = ver-(e)4, -e;
schansing (van een schip), reeling, boord.
(spr.: ..kwi-e), =relikwie.
rentebie'ren, fcbin. (b.) = remedieeren, genezen, verhelpen, raadschaffen.
9101WD-1UM, 1. -4, ..biers = remedie, (hulp-,
genees- of rechts)middel, remedium,', ruimte,
d. i. geoorloofde afwijking in gehalte en gewicht bij munten van edel metaal.
- = remedure, middel.
9tenteburs,
9tetneffe,
-n = remise.
9teutini4'ecre, zie 91eminf4sere.
reminiscentie,
9tentittiNettr,
-, -en
herinnering.
91eutittW3ere, m. = Reminiscere, tweede
Zondag in de Vasten.
I. rentrfe = remise, onbeslist (in 't spel).
II. %mile,
-n = remise, koetshuis,
bergplaats.
-, - en = terugzending; kor%tentiffions,
ting; vermindering.
atentittensbett, $t. = terugzendingen (in den
boekhandel).
Metnittents, m. - en, - en = remittent, wisselnemer, overzender of afgever van een wissel.
rentittle'rett, fcbre. (tj.) = remitteeren, overzenden; (boeken) terugzenden.
9tentotasbe, - = remo(u)lade, gekruide saus.
91eutonftrant, tn. -en, -en = remonstrant
(godsd. en alg.).
-, -en = remonstratie,
9tentonftration',
(egen)betooging.
rentonftriesrett, fcbin. (b.) = remonstreeren,
betoogen, protesteeren.
-n = remonte, aanvulling
9tenton'te, iv.
van de dienstpaarden.
91entottlepferb, 1. = remontepaard.
matwaar ..), to. =
91entontoirlthr (spr.:
remontoir(horloge).
91entorrijrs, Mentorqueurs, m.
-e u.
= sleepboot, sleeper.
atentontasbe, zie Memoiabe.
rentottieren, fcbie. (b.) = removeeren, verwijderen, afzetten.
-, -en = (begin van een)
91entlieler,
vechtpartij, gestoot en gestomp.
fcbtx).
(b.) = (met opzet) stooten,
rent'Petn,
twistzoeken.
- = refter,
91entirter, %cutler, m.
eetzaal.
-, -en - remuneratie,
Mentuneration',
vergelding, vergoeding, belooning.
rentunerie'ren, fcbtv. (b.) = remunereeren.
- = Re9lettaiffansee (spr.: renessdse),
naissance.
9lena'ta, rv. = Ronk).
9tettalit4, m. = René.
9lencon'tre, zie IRenfontre.
9tenbants, m. -en, -en = kassier, ontvanger.
%ten'be3tion4 (spr.: rddeevoe), f. - =
rendezvous.
Menegats, m. -en, -en = renegaat, geloofsverzaker.
-n = renet.
9tenetle,
renitent' = renitent, weerspannig.
= renitentie, weerspannigOteniten3', tn.
heid, verzet.
'tent, m. -e4 u. - en, - e(n) ; Ren'te, Ye. -,
-n = meerzalm.
= ontOtentonlre (spr.: rdk6tre), 1. -4,
moeting, botsing, gevecht.

%testing,

91e0lif.

= renarbeid (ijzerbewerking).
9tennsarbeit,
91ennsba1in, iv. = renbaan.
I. ren'nen, unr.(fcb rannte; renn(e)te; gerannt),

(f.) = rennen, ijlen, snellen; tegen elkaar
inrennen; mit bem Rol* gegen (an) bie eanb
r. = met 't hoofd tegen den muur loopen;
r., (tj.) = (91/ficb) stremmen ; (effen, 8tei, $e(t)
smelten; Rt■ ofs) vlotten]; einen au Ooben r. =
iem. omverloopen; (einem ben Zegen burcb ben
,2ef5) r. = jagen.
It. 9tettltett, 1.
- = wedren(nen).
9teniter, tit. -b, - = renner, renpaard;
hardlooper.
9tennsfeuer, T. = renvuur, renhaard (ijzerbewerking).
91enn'llPferb, f.; = tier, f. = ren paard ; -dier.
91enoututasge (spr.: ..maazje), re. - = bluf,
grootspraak, pocherij.
= renommee, (goede)
Mettoututee', 1.
naam, roep.
rettoututie'ren, SAW. (b.) = bluffers, pochen,
snoeven.
renoututicrts = gerenommeerd, bekend, vermaard.
9lettouttnifts, m. -en, -en = bluffer, grootspreker, pother, snoever.
zie IR e n a in m a g e.
Nenouttnifterer,
atettott'ce (spr.: reneise), -n = renonce;
er ift in Rare r. = hij heeft r. in ruiten;
(stud.) groen.
9tettobations, 113. -, -en = renovatie, vernieuwing.
renobie'ren, fcbto. (l.) = renoveeren.
rentastiet = rendabel, rentabel, rentegevend,
voordeelig.
- = rentabiliteit.
9tentabititiit',
91ent'autt, f.=ontvangerskantoor,-betrekking.
rentsbar = rentegevend.
-n = rente, opbrengst.
enen'te,
-, -en, zie Mentamt.
9tentei',
%entice (spr.: tjee), m. -4, = rentenier.
rentie'rett, icbtv. (tj.) = rente geven, winst
opleveren, rendeeren; ba4 linternebmen ren
tiert ficb = rendeert.
Nettrfantnter, to. = financiekamer.
MentIncifter, m. = rentmeester, ontvanger.
- = rentenier.
Mentiner, m.
rentoitie'ren (spr.: rdtwalieren), fcbte. (b.) =
(schilderij) verdoeken.
9teorganifation', ht. -, - en = reorganizatie,
nieuwe of veranderde inrichting.
reorganifie'ren, fd)tv. (b.) = reorganizeeren.
91e4araturs, tn. -, -en = reparatie.
reparatur'unfiitiig = onherstelbaar.
reParie'rett, fcbie. (b.) = repareeren.
repartiesren, fcbte. (ti.) = reparteeren, verdeelen.
Mettartitions, hi. -, -en = repartitie.
= gezelschaps91e4artition4'rettnung,
rekening.
9tepertere (spr.: ..twaar), f. =
repertoire, lijst (van op te voeren stukken).
NePerto'riunt, 1. -é, .. rien = repertorium,
lijst, register.
91ePetents, m. -en, -en = repetitor, onderwijzer (om leerlingen bij te werken), ook: leerling
die voor 't tweede jaar in dezelfde klasse zit.
re,etie'ren, fcbtu. (b ) = repeteeren.
9telietiersu1jr, to. = repetitiehorloge.
-, -en = repetitie.
91cPetition',
91c4ctito'rittut, 1. -4, ..rien = repetitorium,
herhalingscursus, -boek.
91e0lits, -, -en =repliek, antwoord, namaak.
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rebilateiren, f(ttn. (b.) -= repliceeren.
9tebort', m. -(e)4, -e = report, prolongatiepremie.
9teboeter, m. -4, - = reporter, verslaggever.
rebortte'ren, fcbtv. (b.) = reporteeren; ficb r.
taffen = prolongeeren.
rien; atebofitur',
91ebofitoiritutt, f.
to. -, - en = boekeplank, -kast, -rek.
9itebV4taytt, zie alebbubn.
%ebritfentanf, m. -en, -en = reprezentant,
vertegenwoordiger.
-, -en = reprezentatie.
9tebriifentation',
rebrafentatitY = reprezentatief, vertegenwoordigend, veraanschouwelijkend.
Nebriifetttatib'Nftent, f. = vertegenwoordigend stelsel.
rebrafentie'rett, fcbiv. (b.) = reprezenteeren.
1Rebreffaliett, 431. = reprësailles, tegenmaatregelen.
91ebreffiblnafireget, m.=repressieveofonderdrukkende maatregel.
-n = reprise, herhaling.
%Wile,
9teOrobatiote, tn. -, - en = reprobatie, afwijzing, weigering.
rebrobiesren, fcbto. (b.) = reprobeeren, afwijzen, niet aannemen, afkeuren.
-, -en = reproduktie.
91eProbuition',
rebrobtmie'ren, fcbtn. (b.) = reproduceeren.
9/e, zie l al, &.
fen = reptiel,
91ePtir, f. -(e)4, -e u.
kruipend dier.
-, -en = republiek.
9te4ubtir,
alePublita'rter, m. -4, - = republikein.
rebublifa'nifri) = republikeinsch.
rebublifantfie'ren, fcbtv. (b.) = republikanizeeren.
91ebttblitanWnttO, m. - = republikanisme.
9itebitW, m. -e = repuls, weigering,
afwijzend antwoord.
-, -en = repulzie, af-,
9tePutflote,
terugstooting, neerlegging.
reOutfib'= repulzief, af-, terugstootend, neerleggend.
repulzieve, af- of terug9003013'1ra%
stootende kracht.
9tebutation', tu. -, -en = reputatie.
rebutterlirti = to goeder naam (en faam)
bekend, fatsoenlijk.
9ite'quient, f. -4, -4 = requiem, zielmis.
recuttirteirett, fcbin. (b.) = requireeren, opeischen, vorderen, vragen.
f. -(e)4, -e(n) = requiziet, vereischte (vooral bij 't opvoeren van een tooneelstuk), toebehooren.
-, -en = requizitie, op91equifitiotV,
eisching.
u...ben =rezeda.
-,
91efelm, 91efe'be,
Oteferbar, f. -(e)4, -e = rezerve, voorbehoud.
-, -en = rezervatie, voor%eferbatiow,
behoud, inachtneming, boding.
9lefeebe, -n = rezerve, terughouding,
aanvulliugsmanschappen, 't bespaarde ; in =
in rezerve, voorradig.
9tefer'bellattfer, m.; :.fottb4, m.; =fabitaf,
f. = rezervellanker; -fonds; -kapitaal.
9itefer'beilmattn, m.; :offt3ter, tn.; r.trubben,
qm. = rezervellsoldaat; -officier; -troepen.
referbie'ren, fcbru.(b.)= rezerveeren; (plaats)
bespreken.
referbiert' = gerezerveerd, besproken (plaats),
terughoudend.
Wieferbtfe, m. -en, -en = rezervist.

%eft.

voaar), f. -(e)4, -e =
91eferboir1 (spr.:
reservoir, vergaarbak.
91eftbettts, m. -en, -en = rezident.
91efibeit3s, -, -en = rezidentie.
refibte'rett, fcbiti. (b.) = rezideeren.
buen = residu, over%efi'buuttt, f. -4,
blijfsel, bezinksel.
%efignatiotti, tn. -, -en = resignatie, onderwerping, kalme onderworpenheid, gelatenheid,
afstand.
refigttle'ren, fao. (b.) = resigneeren; auf
ettv. r. = van iets afstand doen; WI) r. =
zich resigneeren, zich voegen, zich schikken.
refignieff = geresigneerd, onderworpen,
gelaten.
(1.) = rescribeeren, schrifreffribietrett,
telijk antwoorden, meedeelen, beschikken.
91effribr, f. -(e)4, -e = rescript, beschikking.
refolut' - resoluut, vastberaden, vastbesloten.
91efolittiote, -, -en = rezolutie, besluit.
refolbteren, fcbtu. (b.) = rezolveeren. oplossen, besluiten; fidj r. = een besluit nemen.
91efottatt31, tn. -, -en = rezonantie, weer_galm, geluidversterking, 't medeklinken.
91efottattgliobett, m. =rezonansbodem,klankbodem.
reforbie'ren, fcbt-n. (b.) = resorbeeren, inopslorpen.
%eforbtioni , to. -, -en = resorptie.
ref p e tib e.
ref4i.
91efbefr, m. -(e)4 = respekt; einen in lt.
f)alten = iem. in ontzag, in toom houden;
ficb in M. fet,en = zich doen respekteeren,
zich doen ontzien, zich ontzag verschaffen;
mit al. iu meiben = met permissie, met verlof gezegd.
refOetta'bel = respektabel.
refbeftie'ren, fcbm. (4.) = respekteeren.
refbeftierlieb = respektabel, achtenswaardig.
refbeititY =respektief, van elk in 't bijzonder.
refb deb e = respektieve, betrekkelijk, of wel,
of, en.
alefbeftlofigieit, to. - = gebrek aan respekt.
= persoon van aanzien.
9tefbert4'4ierfott,
= respijtdagen.
%efbetetage,
eerbiedig,
vol eerbied, onderrefbeit'boil =
danig.
retVerti tnibrig = oneerbiedig.
%efbiration', tn. -, -en = respiratie, ademhaling.
Itefbiralor, nt. -4, .. to'ren = respirator,
toestel om 't zuiver ademhalen gemakkelijk
to maken.
refbirie'rett, fcbio. (b.) = respireeren.
refbonbieirett, fcbto. (l.) = respondeeren,
antwoorden.
refbonfa'bel = responsabel, verantwoordelijk.
%efbonfo'riunt, f. -4, ..rien = responsorium,
R.K. kerkelijke beurtzang.
ef' fen, m. 4, - = sloot (voor het wasschen
van 't erts).
I. %effort' (spr.: ressoor), m. -4,
= ressort, vlucht, springve(d)er.
II. %effort' (spr.: ressoor), 1. -4, -4 = ressort, afdeeling, gebied.
reffortle'rett, fcbtu. (b.) = ressorteeren, behooren, onderhoorig zijn.
-11 =
aleffottr'ee (spr.: ressoerse),
ressource, hulpmiddel; club, cazino.
%eft, m. -e (faufrn. aucb: -er) = rest,
overblijfsel, overschot, restant, achterstand,
wat er van een rekening nog staan blijft;
einem ben R. geben = iem. den genadeslag
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geven; bie fterblicben, trbtfcben Melte =Istoffelijk overblijfsel; ber lft fiir bie 053ottlofen =
't grondsop is voor de goddeloozen; fein Ca&
tot den laatsten
leeren
615 auf belt
(bor) = ik
droppel; idj forme bir meinen
drink op je; idj fomme bir meinen
nadj =
ik doe je bescheid.
schuldenaar, iem.
91eftant', tn. -en, -en
die in achterstand is; 91eftanten = (ook:)
achterstallige vorderingen, restanten.
91eftaurant' (spr.: ..ord), f. -4, -4 =-restaurant, restauratie.
-e = restaurateur,
Iteftaurateue, m.
hofmeester (op een boot).
Mertauration', -, -en = restauratie (v.
schilderijen, gebouwen; v. dynastieen etc.),
herstel; restaurant.
rertaurie'ren, fcbin. (b.) = restaureeren, herstellen; fIcti r. = zich herstellen, opknappen,
bijkomen.
reftie'rett, fcbiti. (b.) = resteeren, blijven,
overblijven.
reftituie'ren, fcbin. (b.) = restitueeren, teruggeven, vergoeden, herstellen.
-, -en = restitutie, terugtRettitution',
gave, vergoeding, herstel.
reft'to = volmaakt, totaal.
91eftriftion', to. -, -en = restriktie, beperking, voorbehoud.
-n = rezultante.
91efuttattle,
- (e)&, -e = rezultaat.
91efultat',
refuttle'ren, fcbib. (ti.) = rezulteeren, voortvloeien, volgen.
9/efuntei (spr.: ..zu..), 91efilutee', 1. -4,
-4 = resume, samenvatting, overzicht.
retiintie'ren, fcbtb. (b.) = rezumeeren, samenvatten.
- en = retentie, terug1-Retention',
houding, weerhouding.
9tetentiontvrettt, f. recht van retentie, recht
om een of te leveren voorwerp terug te
houden, tot aan zekere voorwaarden is voldaan.
- = retina, netvlies.
91e'tina,
retirade, terug-, af9letiraibe, h. -, -n
tocht, zekere plaats.
retirie'ren, fcbta. (i.) = retireeren.
9letorfion', tn. -, -en = retorsie, vergeldingsmaatregel.
aletoritott4'aiitte, 431. = vergeldingsrechten.
atetorle, -, -it = retort, destilleerkolf,
-vat.
9tetoulte 2c., zie Oletufcbe 2C.
retour' (spr.: retoer) = terug.
retourbiljet.
9itetour'bitiett, 1.
= flunk antwoord.
tlietourlutfc4e,
retournie'ren, fcbib. (b.) = retourneeren,
terugkeeren, terugzenden.
-n = retraite,
9tetrafte (spr.: retrete), h.
terugtocht, taptoe.
retrobatie'rett, fcbta. (b.) = antedateeren.
terugloopend.
retrograb'
retrofpettib' = retrospektief, terugblikkend.
9itetroberfion', -, -en = retroversie,
terug-, ombuiging.
retrobertie'rett, fctil. (b.) = retroverteeren,
terug-, omwenden of -zetten, terugvertalen.
redbaar.
rettliar
raten, fcbib. (b.) = redden, bevrijden; elnen
bar @efabr r. = voor gevaar r., behoeden.
Otetster, m. -4, - = redder, bevrijder.
ramenas, radijs; er
9tetstitt, nt. -(e)4, -e
frieote beiPerate Meta* = hij kreeg afschuwelijk slaag.
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I1et'tung, iv. -, -en = redding, bevrijding;
reddeloos verloren.
berforen
otjne
91et'tunOanier, m. = reddings-, mod-,
plechtanker.
91ertung4Ilattftatt, ro., :boot, f.; :briide,'u.;
:gefeliffrijaft, 1ro. = redding(s)il inrichting (of
-maatschappij); -boot; -plank; -maatschappij.
retstung4W = reddeloos, hopeloos.
91ertung4tofigteit, - = reddeloosheid.
atertungOmebaitte, iv. = reddingsmedaille:
91eftungOmittel, f. = redmiddel, uitkomst.
9tertitnOberfurk m. = poging tot redding.
- = retouche, bijwerking.
Retujctie,
-e = retoucheur.
9letuferyur', tn.
retufttie'rett, ftWv. (b.) = retoucheeren:
= retoucheur.
:Netuftf)te'rer, m. -4,
- = berouw, spijt.
tens e,
fcbin.
(b.)
=
berouw
of spijt veroorreu'en,
zaken; e4 rent mitt) = ik heb berouw; rent
e4 bid)? = heb je berouw, spijt het je? fat
hfch ba4 nicbt r. = heb daar geen spijt van;
mein Gelb rent mfct =- ik heb spijt van mijn geld.
reus enb, reu'eboti = berouwvol, berouwhebbend.
= rouwgeld, rouwkoop, afkoopgeld.
reteig = berouwend, berouwhebbend, berouwvol, rouwig.
9leulauf, in. = rouwkoop.
reu'utiitig= berouwvol, -hebbend, boetvaardig.
tReunion', -, -en = reunie, hereeniging,
gezelschap.
9teuniott .blantntertt, 431. = reuniekamers,
,,Chambres de reunion" van Lod. XIV.
91elefe, iv. -, -it = fuik.
9iteufl, 1. = Reuss; Reut,Scbte16, 9teuf3.0re13.
= Reuss(rivier).
9teut,
911etefgen, 43t. = Russen; nailer cater
=Keizer aller Etussen.
refiffie'rett, fcbib. (ti.) = rèusseeren, slagen.
9teut,1.-(e)4,-e, 9iten'te, lb.-, -n = gerooid,
van hout en struiken gezuiverd stuk land.
ren'ten, fcbru. (Ii.) = uitroeien, uitrooien, rooien ;
(een veld) ontginnen.
- = miter].
Ilien'ter,
91ebat3ittation', to. = revaccinatie, herenting.
rebat3inie'rett, fcbib. (b.) = revaccineeren.
=
9tebaulte (spr : revdsje), ty .
revanche, vergelding, wraak.
rebanclyie'ren WO, fittn. (b.) = zich revancheeren; zich wreken, bewezen dienst beantwoorden.
-n = re9tebeille (spr.: revelje), iv.
veille, wekroep.
-n
=
revenu,
(spr.:
..nu),
ib.
atebenu'e
inkomsten.
9eberen3', iv. -, -en = reverence, buiging;
reverentie, (buiging van) eerbied.
9teber', -e4, -e = revers, keerzijde
(van een munt); op-, oms13.g (aan een jas);
tegenbewijs, schuldbewijs.
9teberfaliett, 431. = reversalien, schriftelijke
belofte van een vorst, dat hij de bestaande
rechten en vrijheden niet zal aantasten.
Nebibent', m. -en, -en = revident (hij, die
zich van 't rechtsmiddel der revizie bedient),
onderzoeker, herziener.
rebibie'rett, fcbib. (b.) = revideeren, herzien,
nazien, onderzoeken, narekenen, viziteeren.
9iebter', 1. -(e)l, -e = distrikt, kring, gebied, jacht-, boschdistrikt.
rebie'ren, fcbib. (b.) = zwerven, dwalen.
9iebter'fOrfter, tn. = distriktshoutvester.
Otebter'borttanb, nt. = distriktshoofd.
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m. -, -en = revizie, herziening
(van een vonnis), verbeterde drukproef.
9itebtlor, tn. -4, ..fo'ren = revizor, narekenaar, verbeteraar.
retiocie'ren, zie rebobieren
9itebotattott', tv. -, -en = revokatie, herroeping.
-n = revolte, oproer, opstand.
%entitle, tv.
rebottle'ren, fcbtv. (lj.) = revolteeren, opstaan.
tv.
-, -en = revolutie.
%ambition',
retiolutioniie = revolutionair.
rebotutionte'ren, icbm. (t.) = revolutioneeren,
tot oproer aanzetten.
9tebotutton'gefifilitte, tv. = geschiedenis
van de revolutie.
9itenotution6'aeit, iv. = revolutietijd.
= revolver.
%tawnier, tn.
brutale bek.
9tebottberf4ptauae,
revoceeren, revoretw3te'reit, fcbtv. (lj.)
queeren, herroepen.
%elute' (spr.: revu), tv. -n = revue.
91e3enfent', tn. -en, -en = recensent.
re3enfte'ren, fcbtv. (b.) = recenseeren.
recent' = recent, nieuw, van jongen datum.
= recepisse, ont91e3e0 ifife, f.
vangbewijs.
aile3e0ts, f. -(e0, -e = recept.
re5aitte'ren, fdpv. (b.) = recepteeren, recepten
voorschrijven.
ateplittott', to. -, -en = opneming.
91e3e0tiotWtertntn, ni. = termijn van opneming.
re3e41tib' = ontvangend, opnemend, ontvankelijk.
Wren = ontvanger.
%teaartor, m.
Jte3etitur', -, -en = ontvangersplaats;
receptuur, bereiding van medicijnen volgens
recept.
effe = reces, vergelijk,
effa,
91e3efe, nt.
sluiting van de onderhandelingen.
tv.
91e3tbib', f. -(e)4, -e;
herhaling (in 't bijz. van een ziekte).
91e3tOtenb', m. -en, -en = die (in een vereeniging enz.) opgenomen moet worden, kandidaat.
91e3tOtent', m. -en, -en = recipient, ont:vanger om 't destillaat in op to vangen, klok
van de luchtpomp.
re3ipie'reit, fcbm. (b.) = recipieeren.
reAnor = reciprok, wederkeerig, -zijdsch.
- = reciprociteit.
-, -en = recent, voordracht.
91e3itation',
9iteattattlf, f. -(e) , -e = recitatief.
.. Wren = recitator, voorJ1e3ita'tor, in.
-„drager.
reette'rett, fcbtv. (b.) = reciteeren.
= rabarber.
Mabar'ber, m.
= tinktuur van ratRbatiar'bertinftur,
barber.
Marlii114, iv. - = rhachitis, engelsche ziekte.
Mattfo'be, -n, -n = rapsode, rondtrekkend zanger, voordrager van epische gedichten (in 't bijz. bij de Grieken).
94apfobie', tv. -n = rapsodie, door een
rapsode voorgedragen gedicht of fragment;
(muz.) fantazie gecomponeerd op volksmeloIdieen.
rtja0fo'biftt = rapsodisch.
rapsodist,
9111)apiobtfr, in. --en, -en
samenvoeger van rapsodieen.
zie
JitEo'be, zie ee b e.
Man, nt. -(e)& = Rijn.

richten.

r1eittabluarti3 = den Rijn af.
= gezicht op of aan den Rijn.
91bein'atiftebt,
%Otte° armee,
m.; :buttb, m. =
Rijn 11 leger ; -brug ; -verbond.
91heittifailrt, iv. = Rijnvaart.
Meinlatt, m. = waterval in den Rijn.
:gau, m. u. f., :gegenb,
Matt' 11 feftung,
m. = Rijn II vesting; -gau; -streek.
= Rijnligraaf;
911ein' graf, m.; :grasp,
nnq .tridnt 13f =
r9i-hgoericein
ii = Rijnsch, van of aan den Rijn, Rijn ...
Rijnlanden.
= Rijnlander;
9ittietitlattber,
--s,
Rheinlander (een polka).
rbeiniiittbifd) = Rijnlandsch, Rijnsch.
:4fat3,
=Oreutett,
911)eitt'll miinbung,
= Rijn II mond; -palts ; - -Pruisen.
Mein' II probitt3, in.; :race, m.; :froiffaort,
m.
Rijn II provincie ; -rein; -vaart.
Mein'liftry nt, tn.; :tat, f.; :ufer, f.; :mein,
m. = Rijnilstroom; -dal; -oever; -wijn.
rbena'nipt = Rijnsch.
= rheometer,
9ittieonte'ter, f. (u. m.) -4,
stroommeter.
..to'ren = rhetor, redenaar,
m.
leeraar in de welsprekendheid.
Macerit, iv. - = rhetorika, stijlleer, redekunst.
- = rhetoricus.
Meto'rifer, nt.
rtieto'rifer) = rhetorisch, den stijl, de welsprekendheid betreffend, met redekunstigen
tooi voorzien.
rbeunta'ttret) = rumatisch.
MeuntatIO'inu4, nt. - = rumatisme.
attitno'cero4, 9i1tlitoVro4, f. - u.
u. -fe = rhinoceros.
Mo'bier, m. -4, - = Rhodier.
rtio'bitcb = Rhodisch.
fwbobeit'bron, 1. -4, ..bren=rhododendron.
91no'bu4, f. = tthodus.
rtoni'bifit = rhombisch, ruitvormig.
- = rhomboeder,
9itiointwe'ber, f.
scheeve kubus.
Month otb', f.-(e)&, -e = rhomboIde, scheefhoekig parallelogram.
.. ben = rhombus, ruit.
Mont'but4, m
= Rhdn(gebergte).
%Witt,
91tw'ne, iv. = Rhone.
rhythmiek, leer van
litAttrittli, iv. vers-, muziek-, dansmaat.
rht)ttrinifit = rhythmisch, gelijkmatig ingedeeld; wat de maatindeeling betreft.
910nt1'ntu, m. - = rhythmus, gelijkmatige
indeeling, vers-, muziek-, dansmaat.
rth'bett, fcbtv. (lj.) = (vlas) repelen.
= paal met een katrol,
9itteljrbautn,
hijschpaal.
beulsbijl.
9iiciit'beit, 1.
9tictjtlitet, f. = schietlood, paslood.
f. = feestbier (voor de timmerlui,
zie onder ri ob ten).
= blok (bij 't onthoofden).
9lichtlituct,
- = rechte lijn, goede richting;
9tirtfte,
bringen = recht zetten, in orde
in bie
=men = in orde komen;
brengen; fn bie
bie
gebn = den kortsten weg gaan; in bie
Wt. (gebn) = rechtuit.
Orirten, fcbm. (b.) = recht maken, richten;
rechtspreken, oordeelen, veroordeelen, [terechtstelleni; ein ,att4 r. = 't houtwerk
stellen, vandaar: beute tvirb gericbtet = vandaag vieren de timmerlui feest, omdat het
houtwerk gesteld is; vandaag komt 't huis
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onder de kap; (baa simmer, ball Ziett)
in orde maken; itt4 Serf r. = in 't work
stellen; ettv. au Scbanben r. = iets verni3len,
bederven; (eine 11br) gelijk zetten; ragen
an einen r. = tot iem. richten; (einen Scbaben)
terecht brengen, herstellen; (when, Scbtingen)
zetten; ficb nacb einem, narb ben Untfttinben
r. = zich naar iem., naar de omstandigheden
richten, schikken; riot eucb! = richten! ficb
auf einen r. = zich gereed maken om iem.
to ontvangen; zie ook Wugenmer f.
MiOter, m. —L — = rechter; richter (van
de kanonnen bijv.); bad Oucb ber 91. = het
Book der Richteren; tvo rein alager ift, ba ift
fein 91. = geen klager, geen rechter.
MidYteraint, f. = rechterambt, rechterlijke
waardigheid.
Mictrteritt, iv. —, — nen = (vrouwelijke) rechter,
richteros.
Micirterfottegium, f. = rechterscollege.
riciftertid) = rechterlijk.
MicifterfOrult, m. = vonnis, oordeel.
Micirterftanb, m. = rechterlijke stand.
91irbler1tu11, m. = rechterstoel, rechtbank.
Micttleft, f. = timmermansfeest (als 't houtwork van een huffs gesteld is, vgl. ri cb ten).
Michtlput6, f. = rechthuis.
9tid)rho13, f. = richthout.
ridrtig = recht, juist, in orde, waar, echt,
werkolijk; bie xidjtige 9ilitte = het juiste
midden; bier ift' nicbt r. = 't is hier niet
pluis; mit ibtn ift 0 nicbt r. = hij is niet
good bij 't hoofd; r.! = goed! of juist! of
afgesproken! unb r.! = en jawel! bie Bede r.
macben = 't gelag betalen; eine 91ectutung r.
macben = vereffenen; ein ricbtiger Ooft1inber =
een echte, typische H.; bie ltbr gebt r. = gaat
gelijk, precies; r., ba fommt er = zoowaar,
daar komt hij.
MiOtigbefinben,f., MiMi tigüefunb, m.=accoordbevinding.
MirlYtigreit, to. — = juistheid, nauwkeurigheid; ba4 bat feine 91. = dat is wel waar
of wel juist; in 91. bringen, fein = in orde brengen, zijn.
%tittle-if, m. = stelwig (om 't kanon to
richten).
%WM* m. = blok (bij 't onthoofden).
Micbt'forn, f. = korrel (aan 't geweer).
Micift'fran3, m. = krans bij 't timmermansfeest, als 't houtwerk gesteld is, vgl. r i cb ten.
9thttleiften, m. = leest (om den schoen een
bepaalden vorm to geven).
Micbt'inat f. = ijkmaat, logger.
Midit'Olatf, m. = gerechtsplaats.
MictiffrOartit, nt. = loodrechte mijnput.
9titttlebeit, f. = rijlat, rij, liniaal.
Ilidn'fritntan4, m. = maaltijd bij 't 91 i ctj tf e f t.
Micbtldmir, tv. = richtkoord; fig. richtsnoer.
9iticOtiftijtuert, f. = zwaard der gerechtigheid,
beulszwaard.
Miditltatt, :ftiitte, tn. = gerechtsplaats.
Midjtltein, tn. = grenspad (tusschen akkers);
rechte korte weg, bijpad.
Mictitltra#e, tv. = hoofdweg.
Mirtefttt41, m. = rechterstoel; stool van den
veroordeelde, die door 't zwaard onthoofd moest
worden.
MIM'tung, iv. —, —en = richting; in geraber
91. = in rechte lijn, rechtuit.
9/tif1'tung4tittie, tn. = richtlijn; gedragslijn.
9/Itung4taintet, m. = elevatiehoek.
91I t'Inag e, tv. = waterpas, paslood.

riefig.

9iliebt'llie1, m. = kortere weg.
Mi'cinuol, zie Ri6inuiit.
Miele, tv. —, —n = hinde, reegeit.
Mibifiiii, tn. u. f. —(e)&, —4 = reticule, worktasch.
MiedrbiiMfe, 1/1. = reukdoosje, lodereindoosje.
rie'cOett, ft. (.) (icb riecbe; rod); rii(*; riecbe!
gerocben) -= ruiken, rieken, [rooken]; er *xt
ben Q3raten gerocben = lont geroken; 1(4 fann
ben 9:f1enfcben nicbt r. = ik kan hem niet
luchten; einem ettv. au r. geben = iem. iets
onder zijn neus duwen; [bet Of en rfedjt = de
kachel rookt].
Mie'djer, m. --, — = ruiker, wie ruikt; neus;
er ift ein feiner 91. = hij heeft eon fijnen neus,
is eon looze vos; er bat einen guten 91. = eon
grooten neus.
Itterb'llof It (ten, i. ; : fiffett, f. = reuk II fleschje;
-kussen.
9itieriffea3, f. = vlugzout.
Miecirluaffer, f. = reukwater.
atieb, f. —(e)i;, — e = riot, -gras, -land, moeras.
Mieb'griW, f. = zegge.
Miele, tn. —, —n = groove, cannelure.
rieletn, rielen, zie reifetn.
ate*, tv. —, —n = rij, afdeeling gymnasten.
Menet, m. —L — = grendel; (verbindend)
dwarshout (in den vakbouw); trans (tegen
't inscheuren); kleerehanger; binter Scbtof3
unb Riegel = achter slot en grendel; bem
tnorien Wit einen 91. borfcbieben = daar zullen
we een stokje voor steken, een schotje voor
schieten.
rie'geln, fcbtv. (b.) = grendelen.
9itie'aelfc410% f. = grendelslot.
%neaten, m. —b, — = riem (leeren r. en
roeir.); zie ,t. a u t.
Rientenfithiger, m. = gordelmaker.
Mie'ntenfterber, m. = sluwe kerel, leeperd,
goochelaar.
Miententueri, f. = riem-, lederwerk.
Rie'mer, m. —, — = gordel-, zadelmaker.
Mie'ntermeffer, f. = schaaf-, schraapmes.
9itie, f. —a, —e = riem (papier).
I. Miele, m. —n, —n = reus.
II. Miele, to. —, —n= gladde baan, houtbaan
(aan de berghelling voor houtsleden).
III. Miele: nadj 9Tbaut 91. = volgens Bartjes.
9itieleffetb, f. = irrigatieveld, -park.
rieleln, fcbill. (ii.) = ruischen, vloeien,
stroomen; (bon laden) ruischen, kabbelen,
murmelen; eb riefert = ook : 't stofhagelt ; Vingft
riefett ibm burg Fii/arf unb Oein = angst
huivert hem door merg en been.
%Helen, In.. zie 9liefe II.
Mielettarbeit, iv. = reuzewerk, -arbeid,
reusachtig work.
rielenartig = reusachtig.
Mielettbau, m. = reusachtig bouwwerk.
Mielengebirge, 1. = Reuzegebergte.
MielenlIgefMerbt, f.; :geftalt, tn. = reuzellgeslacht; -gestalte.
rielenlIgleick :grufl, raft = reusachtig,
reusachtig groot, reuzegroot.
9/IefenlIfantlif, in.; 400f, in.; :haft, tn. =
reuzellgevecht (of -strijd); -hoofd; -kracht.
MiefenlIfittanne, iv. ; qcOritt, m. = reu zellslang; -schrede (of: -stap).
rielenftari = reusachtig stark.
Mielett 11 ftiirfe, tn.; :Wert f. = reuze II kracht ;
-work (01: reusachtig work).
rielig = reusachtig, geweldig, machtig, kolos-,
saal; bab freut micb r. = dat doet me machtig
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of kolossaal veel pleizier; r er Spai3 = dolle
_pret, dolle grap.
Wie'fitt, iv. —, —nen = reuzin.
:Ries ling, tn.
—e = (een druivesoort)
riesling.
Rie'ller, tn. — — = lap, stuk (op schoenen e. d.).
rieftern, fct)tv. (ti.) = lappen.
rialuelfe = bij de riem, bij riemen.
%Het, vie lRfeb.
9tiff, f. —(e)&, —e = rif, klip.
—n = repel, vlaskam.
aliffel, iv.
riffein, fcbtv. (b.) = repelen, raspen, vijlen,
doorhalen, hekelen.
nt. = Marokkaansche zeeroover.
rinalfch = van Riga, Riga...
Ricfgett, 431. = takelwerk, takelage.
m. = Rigi.
= Rigi-spoorweg.
9itgibabit,
rigolett, fcbm. (b.) = diep omgraven, van
greppels voorzien.
Rtgort4Inu4, m. — = rigorisme, overdreven
gestrengheid.
Rigorift', in. —en, —en = rigorist, iem. met
overgestrenge beginselen.
rigoriltifcb, rigoriW, rigoro4 1 = rigoristisch,
rigoreus (overdreven streng).
..fen u.
= rigorosum,
igorolunt, 1.
streng examen.
9110er (spr.: reider), m.
— = (gouden)
rijder.
= Riek, Rieka.
%int ett, 1., Rife,
rifofMettle'ren, fcbiv. (b.) = ricocheteeren.
%Me, iv. —, —n = groefje. gootje.
fcbiv. (b.) = groeven, uithollen, rimpelen.
= Ritnerfe,
—n = remise,
wissel- of geldzending.
= remiseboek.
91imerifenttrh,
Minterfettiverfifet, m. = wissel, betaalbaar
buiten de plaats van den trekker.
tub, 1. —(e), —er = rund, [lanbfcbaftt. =-jong rundj; bumm ivie ein = zoo dom als
een as, als een koe.
9iitt'be,
—n = schors, bast (van boomen),
korst (van brood, kaas, ijs).
rin'benartiq = schors-, bastachtig.
= gebraden rundvleesch.
Ritt fr berbraten,
= troep, kudde runderen.
91ttfberOerbe,
= koeherder.
Min'berfOrt,
1in'berieft, iv. = runderpest.
f. = rundvleesch.
rittibin = met schors of korst bedekt, korstig.
9littt4' II auge, f., = p lume, iv. = koeieoog (ook
de bloem).
91ittlWinaten, zie 1k inberl rate it
RittWeber, 1. = runderle(d)er.
Itinn/10, 1. = rundvee; stommeling, ezel.
—e = ring (aan den vinger,
Ring, m.
in de ooren, aan deur of lade, van slangen,
van planeten); kring (om 't vuur, om de
maan of de zon, om de oogen, aan boomstammen) ; schakel, schalm ; vereeniging, kliek,
bent, syndicaat, trust, kartel; [markt]; krijt
(kampplaats); bu fannft micb mu ben 91.
tifeifen = ik heb maling aan je.
91Inceantfet, in. = kraagmerel.
ringvormig, als een ring.
ring' artig
= ceintuurbaan, ringlijn.
Mittifbatin,
Ritt'nef, tn. — = ringetje, krul, lok,
ring (bij insekten), ring(vormig gebakje);
maat (voor turf of kolen).
= goudsbloem.
Itin'gelbiunte,
ring(el)gans.
9itin'netgatt4,

911-tfgelgebtrfit, f. = rondeel.
9itin'tleMaar, 1. = gekruld haar.
rin'setig = geringd.
fMtv. (b.) = krullen, in ringvorm
leggen, ringen maken om; (zich) krullen;
(Scbiveine) r. = ringen, ringelen (zwijnen een
ring door den neus steken).
= ringslang.
Min'oetnatter,
Rin'getreigett, r-reit(e)n, m. = rondedans.
= rondeel, keerrijm.
Ritt'nelreint,
91in'getretttteit, 1. = ringrijden, ringsteken.
Ritti geffOiet, f. = draaimolen, mallemolen.
m. = ringelrups.
9tin'aelfteMett, f. = ringsteken.
Rin'gettattA, nt. = rondedans.
houtduif.
91-htsgettatiffe, iv.
ringworm.
Rin'tlettouritt, m.
rininett, it. (b.) (icb ringe; rang; range; ringe!
gerungen) = wringen, worstelen; [luiden,
ringen, slingeren]; nacb einem Bide r. =
met able macht naar een doel streven; ttacb
item r. = naar adem snakken; eine kette r. =
een keten maken; Scblveine r., zie r i n g e i n.
— = worstelaar.
Ritt'ger, m.
ringvinger.
91titeinger, in.
rittaliirntin = ringvormig.
worstelstrijd, worsteling,
91inglant4f, in.
kampgevecht.
rittgqin = geringd.
= ringmuur.
Ring'ntauer,
RittglAct#, m. = worstelperk, kampplaats.
rittn4, ringOvin', rittOmittier' = rondom,
in 't rond.
911110 ' Weitfet, m. = wisseling van ringen.
ring'tveife = in ringen, ringvormig, kringvormig, in een kring.
%little, iv. —n; %Wren, — =
ronde gesp, ring (als houvast, om een paal).
91in'ne, iv. —, —n = goot, (regen)pijp, loop,
groeve (in zuilen), sleuf, aarden goot (bij het
gieten van klokken e. d.).
ritetten, ft. (f.) Orb rinne; rann; ranne; rinne !
gerattnen) = (langzaam) vloeien, stroomen,
loopen; r., (b.) = (aiiffer) lekken; (fteraen,
Viugen) druipen.
gootvormig.
rittltenfijrntin
Rintefat, 1. —(eA —e = bed, bedding; soms
ook: geul, beekje, rivierarm.
Rinifftein, m. = (straat)goot; gootsteen;
druipsteen (onder de goot).
91.10'0e, iv. —n = rib, ribbe; icb Iann
(mir) bc0 Gelb nidjt atO ben 9E1)1:len fcbneiben,
fcbiviten = niet van 't lichaam snijden; einem
etiv. in bie Nip.Pen fititte*n, fta13en = iem.
omkoopen; bad Oetb burd) bie Rippett fcbivitverbrassen.
ten
rip'pett, fcbiv. (ti.) = ribben; geril#it = geribd.
91141'0en II bruit, m.; f.; :fertent3finbung,
to. = ribbelibreuk, -vlies; -vliesontsteking
(pleuris).
9114,lienf4eer, f. = varkensribbetje, -kotelet,
rippespeer.
9110'0 enfto-ft, m. = stomp (in de ribben, in de zij).
910Y0enftiici, f. = ribstuk.
91ite0eitttleh, 1. = pijn in de zijde, pleuris.
114/4, tn. — = rips.
rilWrW = snipsnap, vlug.
nt. —(e0, —e = uitbouw (aan de
voorzijde).
rifc0 = vlug, recht(op); rifd) rafcb! = gauw,
gauw!
—n = lange sluier, voile.
Rije,
= risico, gevaar; ba4
f.
Jai'
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iihernehme ich auf mein R. = neem ik op mijn
risico.
riaant' = geriskeerd, gevaarlijk, gewaagd.
riale'ren, fcbtt). (lj.) = riskeeren, wagon.
9/110e, tv. -, -n = rist, pluim, bloemtrosje.
rEfOenfarntia = pluim-, ristvormig.
Mk tn. Rif f0, Riffe = scheur, barst, reet,
spleet, breuk; scheuring, tweedracht; schets,
ontwerp, plan, teekening ; (an ber alingel) ruk;
bor ben R. treten = in de bres springen, opkomen voor; [er befommt Riffe = hij krijgt
slaag; Riffe = ook: grappen, streken].
rit'fig = gescheurd, gebarsten, vol scheuren
en barsten, springende (handen).
Mit, tn. -0, -e = wreef, handrug, handgewricht, schoft (van een paard).
9ittifte, zie Reif te.
ritarban'bo = ritardando, langzamer.
9ititornetr, f. -(e)4, -e = ritornel, refrein;
klein Ital. volkslied.
91Itrat'te, lb. -, -n = herwissel.
Rift, m. -(eA -e =rit (te paard); in einem
R. ob. auf einen R. = Moons; Ole R. = telkens.
%lifter, In. -&, - = ridder; irrenber, fahren=
ber R. = dolende ridder; R. oljne aurtht unb
Zabel = r. zonder vrees of blaam; R. bon
bet traurigen Meftaft = r. van de droevige
figuur; R. bon ber FRabel = r. van de naald,
kleermaker; R. bout Oeifte = voorvechter der
wetenschap; an einem pm R. iberben = iem.
de bass zijn; arme R. = arme ridders, wentelteefjes.
9lit'teraiabentie, in. = akademie voor adellijke jonge lieden, ridderakademie.
II atter, 1.; :brand), m., : buck f.; :burg,
9lit'ter,
m. = ridder II tijd ; -gebruik; -book (of -roman) ;
-burcht.
9littterlIbienft, in.; 40°4, f.; :flefrOternt, f. =
ridderlidienst; -epos; -geslacht.
9lit'terlfaut, 1.; :but, m.; :frena, f.; :Ieben,
f. = ridderil goed (heerlijkheid); -hof (-kasteel);
-kruis : -leen.
rititertid) = ridderlijk, dapper, moedig.
9lit'tertittifeit, tv. - = ridderlijkheid.
9itit'termantel, m. = riddermantel.
rititern, fchto. (1.) = ridderen.
rifterntafita = ridderlijk, ale ridder.
9lit'terllorben, m.; :Offirbt, m.; :roman, tn.;
:fad, m. = ridder Il orde ; -plicht ; -roman; -zaal.
Jlit'terfebaft, to. = ridderschap; ridderlijkheid, adel.
rit'terfrbaftlic4 = van de ridderschap, adellijk.
9ittlerlIfdittb, m.; :felfiaa, tn.; Jamie, to. =
ridder 11 schild ; -slag ; -akademie (of -school).
9litsterliftWert, f ; :finn, m.; :fitte, in, =
ridder ll zwaard ; -geest ; -gebruik.
litit'ter11111, m.; :f4iet, f.; :fporn, tn. = ridder II slot ; -spel (tournooi); -spoor (ook de plant).
9litster4ntann, m. = ridder.
tnit'terlIftanb, m.; Aral*, tv.; :treue, in. =
ridder ii stand ; -dracht (-kleeding) ; -trouw.
9litlerlItum, f.; :tuefen, f.; :Wort, f. =
ridderschap (of -stand); -we7Pn; -woord.
9lit'tertuiirbe, to. = ridderlijku waardigheid.
9ilit'teryit, in. = riddertijd.
rittlinn4 = schrijlings, to paard.
tnitt'utelfter, m. = ritmeester, cavaleriekapitem.
Nitue, f. -(e)4, - -e = rituaal, ritueel,
't geheel van godsdienstige gebruiken.
tRituatiff, m. -en, -en = ritualist, kenner
:van 't ritueel.
rituell' = ritueel, van den ritus.
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911'tn6, m. -, IRiten u. - = ritus, gebruik.
9it1, tn. -0, -e; Otit'3e, iv. -, -n = spleet,
gleuf, scheur, beret, naad, schram, kras, schrap.
rit'Aen, Rhin. (h.) = krassen, schrappen, insnijden, (de huid) schrammen, schaven.
9tit'3enftlyieber, m. = railsschoonmaker.
91iCierfein, f. -OA - = schrammetje.
rilfgratf = risras.
%the, tn. -(e)&, u. -en, - e(n) = rivaal,
mededinger, medeminnaar.
rittallfle'ren, fcbtv. (t.) = rivalizeeren, wedijveren.
%Matte, tv. -, -en = rivaliteit, ijverzucht; wedijver.
9libie'ra, in. - = Riviera (bij Genua).
91i'AirtuM, f.=-- ricinusolie, wonderolie.
91.9n. (= OleicOmarf).
9loaffbeef (spr.: roostbief), f. --4, - g =
roastbeef.
9itob'be, W. -, --tt = rob, zeehond.
9tob'betillfang, In. ; :felt, f.; :ftelfrii, f.; .fichian,
m. = robbe II vangst (of -jacht); -vel; -vleesch;
-jacht (-vangst).
91ob'ber, m. -4, - = robber (in 't whistspel).
9to'be, in. -, -n = robe, (staatsie)kleed, japon.
91o'bert, m. = Robbed.
9toborit', f. -(e)4 = roboriet (een ontploffingsstof).
[tHobot', m. -, -en; 91., m. -(e)4, -e =
(oftb.) heeredienst; er bat bent Zeufel eine M.
gemacht = hij heeft zich voor louter niemendal ingespannen].
9toburit', zie Moborit.
robuft' = robuust, stevig, krachtig.
9totbatbe, tv. -, -n = rokade.
I. 91o'die, tn. -n, -n = (in 't schaakspel)
kasteel, toren.
II. 9ito'cfte, tn. -n&, -n = rog (een visch).
rii'd)ein, fcbty. (b.) = rochelen, zwaar ademhalen.
9to'cljett, tn. ---, - = rog (visch).
rodfle'ren, fcbm. (lj.) = rokeeren (in 't schaakspel).
Rod, m. -(e)b, Ri3de = (vrouwe)rok, jas,
overjas; bermbekleeding (van een dijk);
bunter M. = soldatepak; er bat einen &. au4:-.
ge6ogen = een rokje uitgetrokken, is mager
geworden; R. bile .t.ofe = lood om oud ijzer.
91acti ltett, f. ---, - = rokje, jasje.
9todelor', m. -(eA -e = regenmantel, -jas.
atoclen, m. -&, - = (spin)rok, rokken; er
bat nod) berg am al. = er ligt voor hem nog
wat in 't vat; fie fpinnen an einem M. =
trekken een lijntje.
9loctilfatte, tn.; :fatter, f. = plooi in rok of
jas; voering van r. of j.
rottie'ren, fcbtv. (b.) = rokeeren.
9iod'Ilfito#, m.; :tafr4e, tv. = jas- of roll ilpand; -zak.
I. [9to'bel, nt. u. iv. = lijst, register].
II. %vibe', m. -4, - = rodelslee.
9to'befanb,1.= pas ontgonnen land, ontginning.
9ito'betbabit, ta. = rodelbaan, sleebaan.
ro'betn, fitly . (h.) = rodeln, van de berghelling afsleeen (op daartoe ingerichte sleeen).
ro'ben, fcbto. (h.) = wieden, van onkruid zuiveren, ontginnen.
9ito'berid), tn. = Roderik.
Itobontonta ibe, to. -, -n -,------ rodomontade,
opsnijderij, gezwets, pocherij.
91o'butta, to. -, -en = ontginning.
Otoef (spr.: roof), m. u. f. - (e0, -e = roof, kooi.
[rtegel = los].
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Ru'gen, nt. -&, - = (visch)kuit.
9tosg(e)tter, tn. --4, -; 9lot ge-ttfifc4, tn. =
kuiter, kuitvisch.
99ogtgen, m. -& = rogge.
9lotfgenlbrot, 1.; :mej1, f.; jtrvt), 1. --,-roggellbrood ; -meel ; -stroo.
[rog'1irj = wankelend, beweeglijk, wakker].
%Walter, zie Mogener.
rob = rauw of rouw (nl. ongekookt, ontoebereid: 3raten, Geier, Ruben, Cb1t); ontveld;
fict) r. tiegen = (zich) doorliggen; ruw (niet
bewerkt: Stoffe, eiren; niet behouwen: Stein;
niet afgewerkt: nttintrf, Oauiverf; onbeschaafd: Zotr; ongemanierd: 9,J1ett1c), F/28i;
niets ontziend: tt■ aub); (Verb) niet bereden;
(8ii*r) nog niet ingenaaid, los.
Roirbau, m. = ruw metselwerk.
9totrititatta, to. = proefbalans.
1otreinttainne, to. = bruto ontvangst.
91o1reitett, 1. = ruw ijzer.
J1o'Ueit, iv. -, -en = ruwheid, ongemanierdheid, onbeschaafdheid, grofheid.
9lotrIlerliW, m.; =ertrag, m.; :getvidit, 1. =
bruto ontvangst; br. opbrengst; br. gewieht.
910'4013i-tut, tn. ,-- bruto winst.
%otrilteber, f.; :inateriat, f.; :Probutt, 1. =
ruw le(d)er; r. materiaal (grondstof); r. produkt.
91otir, f. -(e)l, -e = riet, bies, rotting, pijp,
buis, fluit, roer (van een pijp), loop (van een
geweer), (vuur)roer; ftoctnif djel M. = Spaansch
riet, rotting; tver fin M. fitt, fot”teibet lid) Wei.,
fen = wie in 't riet ziet, kan pijpen snijden;
wie bij 't vuur zit, warmt zich 't best.
robr'artig = rietachtig.
91Obr'rlytt, 1.----, - = rietje, buisje, pijpje enz.
9totiribacf), f. = rieten dak.
91obr'bictiefit, f. = riet, rietbosch.
9totir'boututet, iv. -, -rt = roerdomp.
91vOr'broffet, m. = rietlijster.
91ii1rre, ro. -, -n = buis, pijp.
riA'ren, fcWv. (tj.) = schreeuwen, brullen,
huilen, scbreien.
riiirrenfOrntig = buisvormig.
%Otrrenleauttg, iv. _ 't leggen van buizen.
%Otrrettleitung, iv. = leiding, pijpleiding.
%Ofi'rettate-ifter, tn. =opzichter van de leiding.
91vOr'-fteitte, iv. = rieten vlechtwerk, mat.
91titirlii4rer, m. = pijpgast, lulleman.
91vtir'llflate, tu.; :gebilfrii, 1.; :nefternt, f. =
rietlifluit (of: schalmei); -bosch; -mat (of:
rieten vlechtwerk).
91V1rricbt, f. -(e* - e = riet, biezen, rietland.
rigrrictS, rijirrig = met riet begroeid, riet...
9lotirlarpfen, m. = rietvoorn.
91obr'iottien, m. = lischdodde.
91,Ar'pfeife, iv. = rieten fluit, schalmei;
schoorsteenpijp.
9totiritioft, to. = luchtdrukpost (door ondergrondsche buizen).
91o1W-riictfauftafette, to. = kanonterugloopaffuit.
91obr'fiinger, m. = rietzanger, karkiet.
9o1jefcbilf, f. = schelfriet, biezen.
91ofir'fictutieb, nt. = geweerloopmaker.
9totir'idntepfe, to. = rietsnep, -snip.
9to1jr'I4ath m. = rietmusch; er fct)impft tvie
ein 91. = hij scheldt als een vischwijf.
9lotrefperting, m. = rietmusch.
9lotir'llftocr, nt.; :ftutil, m. = rieten stok (of:
rotting); rieten stoel.
91ijijr'trog, tn. = leidingbak.
9itoiglvaffer, f. = leidingwater; tvegbleiben,
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.

9lomaime.

auOteiben bile M. = plotseling, zonder bekende reden wegblijven.
9tobr'Aucter, nt. = rietsuiker.
91v1j'Iiftat$, at.; .f-toff, m. (:lvarett, V.);
:3uder, m. = ruw (of: Duitsch) staal; ruwe
stof (grondstof); r. suiker.
roleu, fc0to. (f'.) = roeien, peilen.
%aloft), f. -s = rokoko.
atolotoftit, nt. = rokoko(stijl).
%vita-lib, m. = Roland.
9101tattb4tieb, f. = Rolandslied.
Itotlabett, tn. = jaloezie, vensterblind.
%oft'Veiide, to. = rolbrug.
9115111ten, 1. -I, - = rolletje, (garen)klosje.
91vit'bienft, m. = sleeperij.
%ale, iv. -, -n = rol, oorkonde, register,
lijst; (speel)rol of partij; rol (in een katrol);
wals; mangel (voor de wasch), mangelkamer;
klos (om garen op to winden); er fiet au4 ber
M. = uit zijn rol.
rotten, fitiv. (b.) = rollen, oprollen, (linnen)
mangelen; (Outer) met den rolwagen vervoeren; bie Rugen r. = met de oogen rollen;
(born deer) hol staan; (born Zonner) rollen,
grommen, rommelen; r., (1.) = rollen, wentelen, voortrollen; eine rollenbe Unterbattung =
een vlottend onderhoud.
91vlifentiefetlung, tv. = rolverdeeling, bezetting van de rollen.
rollenfiirtnig = rol-, cylindervormig.
%oiler, m -, - =(tabak)roller, mangelaar.
9totTfttOr II mann, :unterne4iner, m.= sleeper.
91ott'netb, f. = sleepgeld, -loon.
9tottliering, tu. = rolmops.
91011'4013, 1. = mangelrol, rol, rolhout.
9tottlatittner, iv. = mangelkamer.
%Wined% tn. = sleeper, sleepersknecht.
9toillititen, tn. = ijzerkoekje.
91oftlabett, zie Mottaben.
9tott'utafc4itte, iv. = mangel.
9lottlitop4, m. = rolmops; jongen, die bij een
sleeperswagen oppast.
9lottlfctjub, ut.; zitu41, m.; :Mbar, m. =
rol ll schaats ; -stoel ; -tabak.
9toll'Ivagen, m. = rol-, sleeperswagen, rolstoel.
%vitt, f. = Rome; M. ift nit* in (an) einem
Tau erbaut (gebaut) ivorben = Keulen en
Aken zijn niet op een dag gebouwd; atte
Sege fiOrett nacb M. = alle wegen Leiden
naar Rome.
91ontag'na (spr.: .. manja), iv. = Romanja.
%man', m. -(e0, -e = roman.
%ontan'cier (spr.: ..masiev) m. -?), ---& =
romancier.
91ontan'bic#ter, in. = romandichter, -schrijver.
rontan'tiaft = romanachtig, romanesk.
alontan'tietb, tn. = romanheld.
roma'nifc4 = Romaansch.
9ontaniir, In. -en, -en = romantst, kenner
van de Romaansche talen, van 't Romeinsche
recht.
Montan'ilteter, m.; :fc#reitier (ob. :fcbrift.
Wiley), m.; 4tht, tn. = romanillezer; -schrijver; -stijl.
atontan'tif, tv. - = romantiek, kunst in den
smaak van de middeleeuwen, fantastischdichterlijke kunst.
%ontan'tifer, in. -d, - = romantikus.
r ontattlif rt) = ro mantisch, poetisch, fantastisch,
grillig.
Itotna'nu4, m. = Romein.
91ontan'3e, tv. -, -n = romance, episch
gedicht in liedvorm.
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%mummery, m. -6, -4 = romancebundel;
romancedichter, -zanger.
91ii'nter, m. -6, - = Romein; roemer; Miner
(Raadhuis en Raadhuisplein in Frankfort).
tRiiltterkerrfdiaft, tn. = Romeinsche beerschappij, R. overheersching.
%Winer-in, iv. -, -nen = Romeinsche.
JanterrefM, f. = 't Romeinsche rijk.
giiii nterang, m. = Italiaansche veldtocht.
ra'ntifer) = Romeinsch, roomsch.
Mintling, tn. -(e)6, -e = ultramontaan.
9ton'be, tn. -, -n = ronde, patrouille.
9itonbeir, zie atunbeff.
tRon'bo, 1. -4, -6 = rondo, rondeel, keerrijm, rondzang.
:Hoof, zie lRoef.
raren, zie r iibren.
I. raja = roze.
II. 91o'fa, tn. = Roza, Roosje.
ro'fafarbett, ro'fafarbig = roze, ruzakleurig.
Rofa'tia, 91ofalle, tn. = Rozalie.
9itofantunsbe, to. = Rozamonde, Rozemond.
riiftb = hard gebakken, Bros, croquant.
91iWdjett, f. -4, - = roosje, rozet; Roosje,
Rozet.
%tole, tn. -, -n = roos (bloem, van 't kompas, ziekte), rozet; er ift niebt auf Nolen ge=
bettet = hij wandelt niet op rozen; unter ber
N. = onder de roos, in 't geheim; zie Z or n.
rolenartig = roosachtig.
91olettlIblatt, 1.; :bufal, m. = rozeilblad;
-struik.
91olettborn, m. = eglantier, wilde roos.
9tolenlIbuft, m.; :Wig, m. = rozellgeur;
-azijn (of: -edik).
9101entarbe, tn. = rooskleur, roze.
rolenfarben, rolettfarbfg = rooskleurig, roze.
9itolenlIfeft, 1. .; :flarten, nt.; :gain, In. =
roze 11 feest; -tum ; -bosch(je).
9itolettifiede, tn.; :bola, f., :bonig, m. =
rozejihaag; -bout; -honing.
9tolenfiifer, m. = gouden tor, goudkever,
-haantje.
9itolenfran3, m. = rozekrans, paternoster.
9tolenfobt, tn. = spruitkool, spruitjes.
9tolenfrettier, m. = rozekruiser (lid van een
Duitsch geheim genootschap in de 17de eeuw).
91olentrieg, m. = oorlog van de Witte en de
Roode Roos.
tRo'fen111100en, C.; :tniibeion, f.; :ntonat,
m.; :ntontag, tn.; :ntuttb, tn. = rozelllippen;
-meisje (-maagd); -maand; -maandag (na -zondag, glanspunt van 't Rijnsche karneval);-mond.
9losfettobet, tn. -4, - = rozenobel (oude
Eng. gouden munt).
9tosfetil, f. = rozeolie.
ro'fenrot = rozerood, roze.
91olenilfalbe, to.; :Conntag, m.; :ftod (ob.
qtraufb), tn. = rozelzalf; -zondag (zie 2ti,
t a r e) ; -struik.
9itolenlIftraufb in.; :tuange, ID.; :tnaffer, f.=
roze I boeket ; -wang ; -water.
91olenlliveln, tn.; :sit, lu.; :offer, m. =
roze II wijn ; -tijd ; -suiker.
9tofetle, tn. -, -n = rozet.
ro'fiebt, rolg = rooskleurig, roze; et tear
in bet rofigften 2aune = in 't baste humeur.
91offnan'te, tn. -, -n = Rozinante, Rossinante ('t paard van Don Quichotte); magere
knol.
I. 91ofilte, iv. = Rozine, Roosje.
II. Otoft'ne, tn. -, -n = rozijn; Heine ER. =
krent; et bat arose MO/nen fin stopf ob. int

9totang.

Sad = hij doet heel voornaam of hij heeft
groote plannen; einem 91ofinen in ben Stopf
feben = iem. gekke of groote ideeen in 't
hoofd brengen.
%ofi'nettrIofb m. = poffer met rozijnen.
91011'nenfuttett, m. = krentekoek.
1ofttaritts, m. -(e)6 = rosmarijn, rozemarijn.
91Mnarin'tKibe, in. = rotsbes.
I. 91o#, f. atoffe6, Rolfe = ros, (in 't Oberd.
't gewone woord voor:) paard; er 5autnt bah
M. ant Scbtvan3 (auf )= hij pakt de zaak verkeerd aan; auf bobem 91. fiten = hoog to
paard zitten; verwaand zijn.
II. atofq (spr.: roos), f. -e6, -e = honigraat.
91ofrabfel, nt. = paardevijg.
91ofrarAt, m. = paardedokter, veearts.
92orfetiiinbiger, m. = paardetemmer.
91offbreutfe, tn. = paardevlieg, horzel.
%and, 1. ---, - = paardje, paard; (sours
in 't schaakspel voor St)rin g e r).
91iiffelfOrung, m. = paardesprong (in 't
schaakspel).
tRofffitege, tn. = paardevlieg.
9itofrilIjaar, 1.; :banbet, m.; :iiiittbler, tn. =
paa rde II haat. ; -handel ; -kooper.
roffbiirett = paardeharen.
9tofiliifer, m. = mestkever.
91ofrfantnt, m. = roskam, paardekooper.
91ofilaftante, to. = paardekastanje, wilde
kastanje.
91oWittr, tn. = paardekuur.
91Offleitt, I. -(e)6, - = paardje.
9toVntiiitie, tn. = rosmolen.
%off 11 fdiliic#ter, m.; :fit Real t erei, In.;:frfooeff,
m.; :tiittfeber, m. = paardellslachter; -slachterij; -staart; -tuischer (of: -kooper).
9tofftrapbe, tn. = Rosstrappe (indruk van
een paardehoef, naam van een rots in den
Harz bij de Bode).
I. Loft (spr.: rost), m. -0 = roest (op
metaal, in 't koren en op planten en vruchten).
II. 91oft (spr.: roost), m. -0, -e = rooster.
9offbeef, zie Oloaftbeef.
91oft'braten, tn. = geroosterd vleesch, karbonade.
91ii'fte, tn. -, -0 = 't roten, de root (rotten
of weeken van vlas of hennep), root(plaats).
ro'ftett, fcbrn. (b. u. 1.) = roesten; ate 3febe
roftet nicbt= nude liefde roest niet; tver raftet,
ber roftet = rust roest.
riiltett, fcblv. (b.) = roosten, roosteren ; drogen,
(koffie) branden; (hennep, vlas) roten, reuten,
rotten.
91oft'farbe, Ia. = roestkleur.
rofffarben = roestkleurig.
9itofffterf, tn. = roestvlek.
roffftecilg = met roestvlekken.
roltig = roestig, geroest; verroest, oud; (84)
afgezaagd; (Rebfe) rauw, heesch.
9iIiiltung, tn. - = roostering, 't roosten,
roosteren; (van hennep, vlas) roting, renting,
rotting.
I. rot (toter u. toter) = rood, (van 't haar) ros,
rossig; feinen roten .feller = geen rooien duit;
tote erbe = roods aarde, roodaarde, Westfalen; zie a b n.
II. 9/ot, f. = rood, blanketsel; M. auffegen =
blanketten.
aorta, iv. - = rota, hoogste pauselijke rechtbank.
rot'aberig .--- roodaderig, roodgeaderd.
tRo'tang, tn. -(e)6 = rotan, rotting.

Notation.

9totation', to. -, -en = rotatie, draaiing
om de as.
roodoog (persoon en visch),
%orange, 1.
voorn.
= roodwangig.
%tatiart, nt. = Roodbaard.
riorbartig = met rooden of rossen baard.
rotibraun = roodbruin.
:born, m. = roode beuk; r.
9tot'llbudie,
meidoorn.

= bruinroode lijster, vijgeliot'broffet,
bij ter.
%Ole, tn. - - (roode) kleur, blos; roodheid,
rosachtigheid; meekrap.
= (roode) eik.
%acidic,
916'tei, m. -4, - = rood potlood, roodaarde.
916'telerbe, tv. = roodaarde.
roode hond.
NiYtetn,
ro'ten, rdmi. (b.) = rood kleuren.
roode els.
9tot'cr1e,
Notlarber, m. = roodverver.
9itafIditc, tv. = spar.
Noffinf, m. - bloedvink,
een soort zalm, appelforel.
ftortifdi, m.
-rafted-1g = roodgevlekt.
-ragar = (voldoende) gelooid.
-rot'gelb = roodgeel, roodachtig geel.
`,91agerber, m. = looier.
Vot'gerticrel, tv. = looierij.
Tot'geftrelft = roodgestreept.
'91agiefier, m. = roodgieter.
raglithenti roodgloeiend.
9torgliibtfitle, m. - roodgloeihitte.
91ofgolb, f. = kopergoud.
9tot'eufl, m. tombak, spinsbek, rood koper.
rotliaarig = roodharig.
%tot'flout, hi. = roodheid.
m. = edelhert.
9tatIo13, f. = Fernambuk-, braziliehout.
rotle'ren, rcbin. (ti.) = roteeren, zich om zijn
as draaien als een rad.
f.; :tetitMen, 1. = rood Itkapje ;
-borstje.
9tot'foril, m. roode kool.
Itotlotif, m. = roodkop, roodkopje (naam
voor personen, visschen en vogels).

rot`rOpfig = roodharig.

Itortrant, 1. roode kool.
9tortii0fer, r. = rood koper.
9talauf, tn. = (bel)roos, roode loop.
= roodachtig, rossig.
9totliegenbeL 1. - onderste laag rood ge-

steente, dat geen erts meer bevat.
roodstaartje; roodMiffing, m. -(e)4, -e
oog (een visch); (een) zwam, roode appel(soort).
roodneuzig.
rornafig =
Norfchenfel, m. = tureluur.
9totIchinimel, in. = roodschimmel.
= kopersmid.
Not'folimieb,

9allfriltuan3,

:fdltulinaMen, f.; =iVecHt,

m. = rood 11 staart;
m. ;
nt.;
-staartje; -e wijn; -steen.
Naftift, m. = rood potlood.
raftreifig = roodgestreept.
gitotluctit, tn. = mazelen, roode hond, waterokken e. d.
otlanite, tn. = spar.
-, -n = rot, bende, troep, pelo%ate,
ton, aanhang; bfe IR. numb = de bende van
Korah.
rotten, fcbtr. (1.) = in rotten brengen, samenrotten; rotten, verrotten; uitroeien.
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rot ten, rcOtv. (b.) = rotten, reuten, weeken
(van vlas, hennep).
9toetenaufinarfit, nt. = 't optrekken in rotten.
Matenfener, 1.
rottevuur, pelotonvuur.
9itortentithrer, nt. = rotmeester.
91iiftengeift, tn. = kliekgeest, partijgeest.
ratetiluelfe = in troepen, in benden; in
rotten, rotsgewijze.
rottie'ren TIC fpm. (b.) = samenrotten; zich
in rotten afdeelen, scharen.
-n = rotonde, rondbouw.
%otnitibe, tn.
rot'inannig = roodwangig.
9lottuelit, in. = roode wijn.
= dievetaal.
f.
9tatultb, f. = rood wild (herten en ree8n),
= bloedworst.
9tatuurft,
Not'itiur4, in. = alkanna; hondstand.
910, m. - = snot, snotter, snot(ziekte).
raiin = snotterig snottig.
= snotziekte.
Notrtranfticit,
Notritafc, tv. = snotneus.
Noula'be (spr.: roe . .), tv. -n = rollade.
9touteau' (spr.: roeloo), f. -4 = rolgordijn,
jalouzie, markieze.
-e
%Willett', T.
-4; 9toulerte,(spr.:
roelet) I.
= roulette, geluksrad.
routie'ren (spr.: roe . ..), fcbm.(b.)=rouleeren,
in omloop zijn.
Noule (spr.: route), tn. -, -n = route, weg,

reisweg, marsch.
- = routine, geNOUtiliC (spr.: roe . .),
woontehandigheid.
routinierr (spr.: roe . ..) = geroutineerd.
= royalisme.
9tonati4intu4, m.
rotialiff, m. -en, -en = royalist.
= royalistisch.
Nub. =-- 9tubel.
f. -4, - = worteltje, peentje,
raapje, knolletje; einem ern fc§aben = iem.
uitsliepen.
Mille, tn. -, -n = raap, (oak: in de dievetaal voor „hoofd"); incite
= knol; gelbe
= wortel, peen; rote M. = beet, biet,
kroot; Wie traut unb Otilben = als een warboel, verward.
m. -4, - = roebel.
9111'beitader, m. = rape-, knolle-, beetwortel veld.
rirbeitartig = raapachtig, knolvormig.
91ii'bettauder, m. = beetwortelsuiker.
Nil'oe3a#1. in. = Riibezahl (genius van 't
Reuzegebergte).
Nu'biron, m. = Rubicon.
Nubilf, tn. -(e)4, -e robijn.
9tubin'farbe, tn. = robijnkleur.
rubin'farben, :rot = robijnkleurig, -rood.
f. = raapolie.
Itubrir, tv. -, -en = rubriek, opschrift,
afdeeling, klasse.
rubrige'ren, fdiin. (b.) = nummeren, duidelijk
merken, aanteekenen.
.. bra = rubriek; inhoud;
Mit'bruni, f.
nummer (voor de indeeling).
9110'fanien,
nt.
= raapzaad,
koolzaad.
rudrtiar = bekend, ruchtbaar; r. Werben, [r.
rein, macben] = ruchtbaar worden, zijn, makers.
9itudygra4, 1. = reukgras.
rudyto4 = nietsontziend, goddeloos, laag,
snood, eerloos, godvergeten; ern Mucbtorer =
een onverlaat, aterling.
NuMlofigteit, tv. - = goddeloosheid, laagheld ens.
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[rurtiebar, zie rucbbar].
Miicrifront, tn.
achterkant (van huizen).
turf,
—e = ruk; auf efnen, mit ob. 9iiicrfulare,
= teruggaand rijtuig.
in einem M. = in een wip, ineens.
atiirra a be, tn. = teruggave.
verhaal, regres.
91iirranrPtitit,
m. = teruggang, achteruitgang,
= repliek antwoord terug. terugkeer; of breking (van onderhandelingen);
%Hitt' antivort,
repliek, wederwoord.
91iirraufgrung, to.
daling (van prijzen, effekten).
to. = rug- achterwaartsche riirrgatigig = teruggaand, (in prijs) dalend;
beweging.

= wederkeerend, wederkeerig.
overblijfsel ; bezinksel.
91iirVbfeitifel, f.

91iicillticf, in. = terugblik.
m. = achterborg, tweede borg.

91fitrbampf geben = achteruit stoomen.
herdiskont.
91ficrbiOontierung,
I. Metcalf, tn.
— -_, rug (eig. en fig.); ettu.
mit bem anfOen mrtijen = van jets moeten
scheiden, genoodzaakt zijn jets te laten varen;
fidj ben M. becfen = zich in den rug dekken;
een steun aan
efnen M. an einem baben
iem. hebben; bc0 tiegt ftjm auf bem =
drukt hem; einem ben M. Whim = iem.
sterk maken; einem ben M. batten = steunen,
verdedigen; er faun mfr ben M. binauffaufen =
hij kan naar de maan loopen.
II. riicifen [rucfen], fcbtv. (b.) rukken, trekken, zetten, verplaatsen, verschuiven; (efnen
Stubt) verzetten; (ben Zifcb an bie Snub)
sehuiven; eat,. 8urecbt r. = jets schikken, op
zijn plaats zetten; (bie Vbite) afnemen; etim
in bie Beitung r. = in de courant plaatsen;
ettn, fn bie aerne r. = iets tot later uitstellen; etin. hum Biele r. = jets zijn doel doen
naderen; mit bem ki3nige r. = (in 't schaakspel) den koning verzetten; fie ritcfte mit bet
it■anb = ze bewoog de hand; [ficb r. = komen,
gaan, zich voortbewegen] ; r., (f.) = van plaats
veranderen; ber 8 efger einer l2tjr rildt = beweegt; bie Beit rVtcft gaat voort; ein Q3e=
amter riicft = wordt be orderd, schuift op;
eine Krbeit ritcft = vordert; einem auf ben
Seib ob. au 2eibe r. = iem. te lijf gaan; einem
auf bie tube r. = iem. op zijn dak komen.
91iicleit II Dein f.; :Barre, rugge graat;
-mergstering.
= parados (een vesting91iiefenbettuitg,
werk ter dekking in den rug).
MiicifertIltioffe, iv.; :baiter, m. ; :feWte, tn.;
rug!! y in; -steun; -leuning; -ge=mart f.
merg.
91iieteitutarfer, m. = lijder aan ruggemergstering.

ii c' r en 11 tn arffit tuinbfitebt,

arNbarr e,

= ruggemergstering.
aliicleu 11
m.; :fchnter3, tn.; 4eite,
rugilschild (van schildpadden); -pijn; -zijde.
riiclenftatibig = rugstandig.
91ficlen ftfirt, 1.; 4trirbet, m. = ruglistuk;
-wervel.
= herinnering.
crinnerung,
9iiicrerftattung, Iv. = teruggave, restitutie.
= retourbiljet.
• ef'fatar(t)f arte,
tv. = terngtocht, -reis, -weg.
t'fall, m. = wederinstorting (in een ziekte);
91iit
herhaling (van misdrijf, verkeerdheid); efne
. befommen = weer instorten.
berben = in herhaling vervallen
(van iets verkeerds); ein ritcrflialger Q3erbre,
djer = een recidivist.
• d'flut m. = eb.
= vracht of lading terug,
9itiicrfrartt,
retourvracht; terugport.
91ficrfrage, tn. = wedervraag; vraag um
nadere inlichting.

•

eine Zertobung r. maven = afmaken; (efnen
.auf, eine Oefterfung) r. madjen = te niet
doen, ongedaan maken, annulleeren; r. finer=
ben = afspringen, niet doorgaan.
91fictigiingigntacining, W.= koopvernietiging,
redhibitie.
tiitf'Il grat, tn.; =grat4ierfriintiatung,
=
rugge graad ; -graadsverkromming.
Wilornratticr, 1. - gewerveld dier.
4att, m. = rugsteun; terughouding,
rezerve; one 91. riirrf) aftW = zonder
terughouding, openhartig, vrijuit, on verbloemd,
onvoorwaardelijk.
Mirriauf, m. = terugkoop, wederkoop, wederinkoop ; of koop.
riicrlduitieb = terugkoopbaar, weder-inkoopbaar.
aliicrfauNgefitiift, f. = zaak van koop met
recht van weder-inkoop, lommerd.
atiicrfauNrecW, 1. = recht van wederkoop.
f=itinft,
= terugkeer, -komst;
mit ,febr ber g3oft. = per omgaande.
- retourlading.
91ficrtabung,
m. = terugloopen; terugspringen
(van een vuurwapen).
rficrliinfig = terugloopend.
91iitt i tc1jtte, Ia.^ rugleuning.
rihrtin0 = ruggelings, achterover, van
achteren.
%RC marf04, ut.; :na4nte, W.; :,raft, nt. =
terug1I marsch ; -neming ; -kaatsing (-stoot).
atiicrredittung, iv. = retourrekening (bij herwissel); retrogrademethode (bij berekening).
reife, in.; :ruf, m. = terugOeis; -roeping.
rug(ge)zak, reiszak (over de
Muctlad,
beide schouders op den rug gedragen).
m. = weerschijn, -glans; ontvangbewijs (van aangeteekend stuk), als opschrift = „ontvangbewijs betaald".
MR1114443, m. = terugslag, terugstoot, tegenslag, tegenspoed, reaktie.
9iiicrfilatufb m. = gevolgtrekking, besluit.
9iiicfjchreiben, f. = (schriftelijk) antwoord.
9iiittfttritt, nt. = pas of stap achterwaarts;
achteruitgang, reaktie.
—
Mittfitrittler, nt.
reaktionnair.
91iierfette, in.
rugzijde, achterzijde, achterkant, achterplaats (van een rijtuig).
• = terugzending, retourMiittifenbung,
zending.
aillicrficOt, inachtneming, overweging,
consideratie, toegevendheid; achting, eerbied
M. nebmen auf = rekening houden met;
in, mit M. auf feine taugenb = zijn jeugd in
aanmerking genomen, met 't oog op zijn j.;
fur (auf) = uit achting voor; feine
tneitere gebramten = verder geen toegevendheid gebruiken, geen overweging laten
gelden.
riicrfichtlicb (mit Oen.) = met 't oog op, met
betrekking tot; r. feiner Z'5ugenb = zijn jeugd
in aanmerking genomen.
= niets ontziend, onverbiddelijk;
lomp, onhebbelijk.
Obittfidiatufigfett, tn. —, —en = niets ont-
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ziende manier, onverbiddelijkheid; lompheid,
onhebbelijkheid.
riicilleWboff = zorgzaam, oplettend.
9Iiiiffith in. = voorbank.
9iiirt'fOradje,
= ruggespraak, onderhoud, confrontatie; mit einem nebtnen =
ruggespraak met iem. hebben; taut M. =
volgens overeenkomst.
91iid'fOruttg, m. = sprong achterwaarts.
91iiirftattb, m. = achterstand, 't achterstallige;
im R. fein = ten achter of achterstallig zijn
(met werk, betaling).
91iiciltanbe, V. = achterstallige gelden,
schuld(en), loon, soldijen. rihritattbig =
achterstallig; (8abturtg) uitgesteld.
91iierftot, nt.
terugstoot, terugsprong.
= herwissel.
91iifftratte,
Micrtritt, nt. = achterwaarts treden (in de
gelederen), opgeven (van een betrekking),
heengaan, aftreden (van een ambtenaar), terugkeer (tot een kerk).
9itiid'bergiitung, iv. = vergoeding, terugbetaling.
Mierberftetjerung, iv. = herverzekering.
9itihrtuanb, iv. = achterwand.
rfirrtuartige Quartiere, Zruppen, erbittbutt,
gen = buitenaf gelegen kwartieren enz.
achterwaarts, achteruit; [van
achteren, achter]; r. fiten = achteruit rijden,
op de voorbank zitten; e& gebt mit ibm r. =
hij gaat (zijn zaken gaan) achteruit; ficb r.
fonaentrieren = zich achterwaarts concentreeren; zich terugtrekken.
9iiid'inecbfet, m. = herwisssel, retourwissel.
Midlneq, m. -= terugweg.
rudituelfe = bij schokken, bij horten en stooten,
bij sprongen, bij vlagen.
terugwerkend.
riiiftvirrenb
9iiiciltuirfung, tr.; :3ablung, m.;
qua, m. = terugliwerking, -betaling; -gave
van betaalde rechten; -tocht.
tn. -n, -n = groote hond, bulhond,
dog; reu.
II. rii'be = ruw, lomp, brutaal.
9tu'bel, 1.
kudde, troep (herten,
wilde zwijnen, wolven, kinderen).
ru'bettueire = bij troepen.
Ru'ber, 1. -4, - roeiriem, riem, roeispaan,
roer, stuur; zwempoot; roerstok (in brouwerij);
am R. ften bleiben, an& fommen, getan,
gen = aan 't roer ('t bestuur) zitten enz.
91u'bera, V. =
puinhoopen, rommel.
(roei)riemband, -beslag.
91u'berbattb, f.
=
roeibank.
9itt'bertiatti,
= roeier.
91teberer, tn.
91u.'berfufb m. = zwempoot.
9tu'berffifiler,
= roeipootigen.
91wbergabel, iv. = roeistrop.
= roeier; galeislaaf.
Nu'berfnerfit,
ru'bern, fcbiv. (b.) = roeien ; slaan (met armen
en beenen).
91tt'berlI4iInne,
=fri)iff, 1. = roeillpen (of
-pin) ; -schip.
m.
=
riemslag.
91u.'berfittag,
roeiriem, -spaan.
alu'berftange, iv.
9lit'berftuct, nt. = roerpen, helmstok, roerstok.
m. = Rutger.
9itubiutettr,
-(e)&, -e
rudiment, ontwikkelingsbegin, beginsel, element.
rubintentitr' = rudimentair, onontwikkeld.
93tu'bolf, m. = Rudolf.
9ituttowne, iv. = Itudolfine.
Mit, tn. -(e)t, -e = roep, schreeuw, kreet,
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geroep, klank, oproeping; beroep; roeping;
roep, tijding, mare; roep, naam en faam; der
R. be& abeiviffen& = de stem van 't geweten;
er bat einen R. an bie Iltrecbter UniVerfitiit
erbatten = er is hem een leerstoel aan de
Utrechtsche universiteit aangeboden; in git,
een goeden, slechten
ftebn
tem, ftbtem
naam hebben; in itbren
bringen = slechten
= hij heeft veel
naam geven; er bat
hij
naam; er ftet)t fin R. eine& Oetebrten
heeft den naam van een geleerde; ein Oetebrter
= van naam.
bon
= (fcbiveib.) kloof,
%tete u. Mile, to. -,
spleet; ook =t ur e.
ru'fett, ft. (fj.) (id) rufe; rief; riefe, rufe!
gerufen) = roepen; nact einem r. = om iem.
roepen; [einem Oeifart r. = iem. toejuichen;
einem t■ obn r. = iem. honen, bespotten].
- = roeper.
91uler, rn.
%Urfa, m. -4, - = standje, verwijt, uitbrander.
fcbiv. (b.) = doorhalen, een standje
maken.
-, - = (fcbiveia.) rotslawine, bergverschuiving ; zie ook R u f e.
911irnante, m. = voor-, aanspreek-, roepnaam.
riif'ten, fcbiv. (b.) = schors of bast krijgen.
-, -n = [aangifte, aanklacht];
%Wile
berisping, verwijt, standje; einem eine M. erteiten = iem. berispen.
9iiinefrift, iv. = termijn voor reklames.
fcbiv. (b.) = berispen, laken, straffen ;
[aanklagen].
II. 91ii'llett, 1.
Rugen (ell).
- = Rugenaar.
Mi'getter, m.
f. = gerechtshof].
iv. = overtreding, vergrijp.
Rugensch.
rii'gifct)
9itfbe, Iv. - - n = rust, pauze; kalmte, bedaardheld; leger (van rood wild); ficb aurR.begebett
gebn = zich ter ruste begeven;
iur,
angenebtne lit. ! = wel to rusten I 5cb fur R.
feben = stil gaan leven; feiner Kfcbe! =
zijn asch ruste in vrede ! fallen Ste mid in
R. = laat mij met rust; taffen Cie micb bantit
in R. praat me daar niet van; ben ,ctbn
(eine& (lleivebre&) in R. feten = in de rust
zetten; R. batten = rust houden; t)attet
enbticb R.! = houdt toch eens op (met dat
gekijf)!
9111'00 attar, m.; :beta, iv. ; :Oat, f. = rust11altaar; -bank; -bed (of -stoel).
91u'ftege1aft, f. u. W. = pensioen.
peluw, kussen.
9tu'befiffett,
ru'beto = rusteloos, bewogen, onrustig.
9ittljeloggreit, iv. - = rusteloosheid enz.
ru'ben, fcbtv. (b.) = rusten, uitrusten, steunen, liggen; Mat** ivobt au r. = wel to
rusten! icb rviinfcbe Z5btten Mobt gerubt
baben = ik wensch U goeden morgen.
9itu'fie1Iplat, m.; zPunit, m.; jeffel, m. =
rust it plants; -punt ; -stoel.
%WOW, m. = rustig plekje, rustplaats;
landhuis, buiten.
91ulteftattb, m. = rust; 't stifle leven; ficb
in hen begeben ob. in ben R. treten uit de
zaken gaan, stil gaan leven; einen in ben M.
Verfeten = iem. pensioneeren.
=-- rustplaats, rustoord, graf.
911V4eftiitte,
= rustig plekje.
9tulteftelle,
tRuljellftiirer, tn.; Jailing,
:ftunbe,
to. = rust II verstoorder ; -verstoring ; -uur.
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Oita) iltag, tn.; leic#en, f.; :pit, tv.= rustil(dag, -teeken; -tijd.
ru'ijig = rustig, ongestoord, vreedzaam, kalm,
bedaard; onbezorgd; (van prijzen, markt e. d.
ook) vast; fef., r. = wees kalm; r.1 = still
bet rubfger Ilbertegung = met koel overleg;
Ste fiinnen ba4 r. tun = u kunt dat gerust
doen.
Nufmt, m. —(e)4 = roem, beroemdheid, glorie;
goede naam; [lof, 't roemen, beroemen, bluf,
trots]; ofme M. su metben = zonder te bluffen.
ruluni bebecit = met roem bedekt, overladen.
91u1intibenterbe, tv. = roem-, eerzucht.
rulpttibegicrin = room-, eerzuchtig.
airmen, fddtv. (u.) = roemen, prijzen; fic4
einer Sadje r. = zich op iota beroemen room
op iets dragon ; man rfildtnt .14n at& fparfant =
men zegt tot zijn lof, dat hij zuinig is; [zich
beroemen, pochen; toer ba4 bon lid) au r.
idlitte = kon ik zoo iota van mijzelf zeggen I
be4 eblen Z5'berg4 Zod)ter ri14tne tdd mid) = ik
noem met trots mij eedlen Ibergs dochter];
Wet alii4men4 bon ettu. madden = veel ophef
van iets maken.
Olulrnte6lutile, W. = tempel van den room.
rillittelicl) = roemrijk, roemvol, met room,
verdienstelijk.
Iiiibuclicljtelt, W.— = roemrijkheid, verdienste.
rulint'W = roemloos, onbeduidend.
91ubmilotig1cit, ill. - = onbeduidendheid.
rulon'rebig = blufferig, grootsprekerig, snoevend.
giutott'rebinfeit, tv. — = bluf, grootspraak,
snoe‘,erij.
rulmerelti), :boll, :Iniirbig = roemrijk, -vol,
-waardig.
I. Nulm, tr. = Ruhr (rivier).
II. Mom, tv.— = buikloop, diarrhee, dysenterie.
liutiri anfait, m. = aanval van buikloop, van
diarrhee.
%filmic', f. = roerei.
riebren, fc4tv. (b . ) = roeren, bewegen; teweeg
brengen; raken, aanraken; roeren, aandoen,
treffen; voortspruiten, ontstaan, komen, afkomstig zijn; bie Suiten r. = de snaren aanslaan, tokkelen; ber Sddlag fdat ildn geriildrt=
een beroerte heeft hem getroffen; tbie born
Zonner gerfildrt = als door den donder getroffen; Molder ril4rt ba4? = waar komt dat
vandaan? ba4 rilfdrt mid; 'tic* = dat laat me
Aonverschillig; an bie Suede r. = aan den zolder
raken; niddt rilldr an! = niet aanrakenl afblijvon! 'id) r. = zich roeren, zich verroeren,
zich reppen; rilkrt eudd 1 = op de plaats rust!
riarrenb = roerend, treffend, aandoenlijk.
9ititlirlytten, tn. = roerhaak, roerstok, kalkschop, vuurhaak, krabber.
Milirliola, f. = roerstok.
riilyrig = druk, beweeglijk, bedrijvig, levendig,
roerig, woelig.
911i4Vtelle, to. = potlepel, kalkkloet, kalkschep.
rulgirani = aan diarrhee lijdend.
gliilieltiffel, tn. = potlepel.
91144',In1cipnidit:an, I.= kruidje roer-me-niet.
riilgjelig = licht geroerd, sentimenteel.
Oiliiigg ftott, m. = roerstok, -lope!, kalkkloet;
karnstok.
%fibriftiitt, f. = huiletuk (op 't tooneel).
Mitrrung, nl. —, —en = 't roeren (van de
trom), roering, aandoening, ontroering.
%Min', m. —(e) g = ruble, ondergang, verval,
verderf.

91unbtauf.

Muline, to. —, —n = ruffle, bouwval, vervallen,
bouwwerk (ook „ruble" van iets anders, dat,
vervallen is).
ruilten0aft = ruIneachtig, vervallen.
ruinie'ren, fc4tn. (4.) = rulneeren, to gronde.
richten, verwoesten.
ruittOW = ruinous, bouwvallig; verderfelijk.
9iii100, m. —e, — e = oprisping, boer; lomperd.
riitplen, fcbto. (4.) = oprispen, boeren.
%Um, tn. —4 = rum.
runt ..., zie 4 erum . ..
Muntirne, nt. —n, —n = Rumenier.
Muncienien, 1. = Rumenie.
runtiiittiftb = Rumeensch.
Numellen, f. = Rumelie.
runtelifit = Rumeelsch.
9tunfinet, tn. — = lawaai, tumult, geraas;
rommel, zoo; er berfteljt ben al. = hij kent
de kneep of 't zaakje, heeft er verstand van.
Muntnteler, W. — = rommelzoo, (van eon
hula) kavalje.
ruancein, fcbly. (h.) = geraas maken, snorren.
%tumor', m. —(e)4 = rumoer, geraas, lawaai.
rumo'ren, fcbto. (4.) = rumoer maken, lawaaien.
91untilielfantter, to. = rommelkamer.
Munti lnItaften, tn.= rommelkast, -kist; (oude
koets of piano) rammelkast.
runtlitin, fcf)m. (4.) = rommelen, geraas
maken, (van eon wagon) hotsen, rammelen;
stooten.
91untPf, m. —(04, Milmbfe = romp (van 't
lichaam, eon schip, een beeld), lichaam, stomp;
karkas (van een kip), lijf (van een kleedingstuk).
riintirfen, ctn. (4.) =-. (bie ale) optrekken;
[bie Stfrn] fronsen; [in plooien trekken].
9tuntOrleber, f. = schachtle(d)er.
MuniprOarlament, 1. = rompparlement (in
Eng. 1618—'53).
91unt4Yfteat (spr.: .. steek), 1. --, —t = rumpsteak.
runb = (figuur, getal) rond; (geheepafgesloten, af; (9Intmort, %rfltirung) rond, duidelijk,
bepaald; r. (jerau4) = ronduit, rondweg;
rondom, in 't road; ba4 ift mir au r. = te
geleerd.
91unb, f. —(e)4, —e = road, kring.
t1un'ba, f. —&, — = drinklied, straateletul,
volksliedje.
runb'augig = met rondo oogen.
runb'bactig = rondwangig.
Munb'beet, f. = rond bloemperk, rondeel.
91uttbibilb, f. = panorama.
Ituubliogen, tn. = rondboog.
9tunb'brettner, tn. = rondo brander.
9tun'be, to. —, —n =rondheid; rondte, kring;
afronding; rondo, patrouille; rondje; eine M.
fdpnelf3ett = een rondje geven.
9tunbielfen, f. = rond staafijzer.
%unbar, f. —(e)4, —e = rondeel, rotonde,
ronde plek, rond tuinbed.
run'ben, riin'ben, div. (t.) = ronden, afronden, rood maken; de rondo doen, rond gaan.
runb'erljaben = bol.
9tuntellfabrt, Iv.; :fenfter, f.; :gang, m. =
rond II vaart (of: -nit) ; -venster ; -gang.
9itunb'gebdube, f. = rotonde.
Munb'gentiilbe, f. = panorama.
Itunbi gefang, nt.= rondzang, gezelsehapslied.
runblierune = rondom, in 't rond.
9itunbljobel, tn. = rolschaaf.
Muttbi fjo18, f. = rondhout (op schepen); talhout.
91unblauf, m. = reuzestap (gymn.).
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Minbilaufgerlift, f. = reuzestap (toestel).
ilitunbintaul, 1. = rondbek.
ruttblidi = rondachtig, wat rond, kart en dik.
9tuttbl1all, m. = rond plein, rondeel.
Minttireint, in. = refrein.91attblreffe, to. ; :reifetarte, tv. (ob. :reife:
biaett, f.); :reifebeft, f. = rondlireis; -reisbiljet; samengesteld -reisbiljet.
91unbifiine, tn. = schulpzaag.
Mittbifriptu, tn. = panorama; overzieht; revue
(als naam van tijdschriften).
%-intbifttauer, m. = overzichtschrijver.
%nub' Il MOO, m.; 4chreiben, f.; :fttrift, to.=

rondilas (een rond schild); -schrijven (of: circulaire); -schrift.

Minbifictit, to. = uitkijk (naar alle kanten).
Mittbittiid, 1. = rand stuk, rondeel, een
gebak.
Minbitan3, m. = rondedans.
9lunb'teil, f. = rondeel, rond perk.
rottbittut U. runbum' = random, in 't rand.
%Intl:tuna, Mini/tuna, tv. —, –en = ronding.
Minttittlatty, to. = patrouille, ronde.
runblveg = rondweg, ronduit.
tune, to. —, —n = rune.
MenenlIftfirift, to.; :ftat, nt.; :fteitt, m. =
rune schrift; -staf (nl. staf met runen); -Steen.
Mitt'ae, tv. —, —n = rang.
[Mittle, nt. —n4, —n; 9ituu'rett, m. —a, — =
homp, stuk (vooral brood)].
%meld, n). —, —n; 9uuleiriibe, iv.= biet,
beetwortel.
Mtnitelrithettputer, tn. = beetwortelsuiker.
[Mtiffe, to. —, —n =-waterloop, geul (in steile
berghellingen). Min4igenottettfitaft, to. =
vereeniging voor weidebesproeiingj.
runiter ..., zie ij erunter.
Mittigef, iv. —, —n = rimpel, plooi, kreuk.
rutt'aelig = rimpelig, gerimpeld.
run'aeln, fcbtu. (b.) = rimpelen, kreuken,
II

plooien; (We Stfrn, alugenbrauen) fronsen; bie
Cairn runielt ficb = fronst zich.

ritual-la, zie run3elig.
Mil,e1, in. —4, — = lomperd, vlegel.
rii'Oeihaft = lamp, onbehouwen, vlegelachtig.
Mittetet, to. —, —en = lompheid, onbetamelijkheid, schandaal.
rutefen, fcbio. (b.) = trekken, rukken, nit-

trekken; (afacb4, Oeffilgel) plukken; Wier
Birt rupft bie £leute = plukt, snijdt de lui;
zie t.iibttcben.
Mitrter, nt. —4 — = plukker.
Mtipie (3 SfIben), tv. —, —n = ropij, roepij
(0.I. munt, in goud ± 18 gld.; in zilver
60-120 cent).
rupipidft, rulrltig = slordig, gescheurd, haveloos, min; (ook:) nijdig; en ruppfge4Oefcbenf
= een voddig geschenk; ficb r. betragen =
zich gierig, min gedragen.
tiltilArfact, tn. = schooier.
Mipirect)t, nt. = Robbrecht, Robbert; nnecbt
M. = boeman, bullebak, bietebouw; zwarte
knecht.
91uPtute, tv. —, — en = ruptuur, breuk.
%uftt, In. —0, —e = rusch, bies; fn (fiber)
M. nab Oufcb = over heide en veld.
e, tv. —, —n = ruche, plooisel.
91W4
Mis fonel, m. u. to. = knoeier, knoeister, wildebras, fem. die zijn werk afraffelt.
9tufttete, /v. — = knoeierij.
rufar(e)tia = knoeierig, slordig.
linifiteltopt, in. = Nufcbet.
rit ' fri)eitt, fcbto. (b.) = knoeten..

rutfchett.

%irk m. —a =

roet, rookzwart; brand (in
't koren); [er bat R. = hij heeft geld].
%title, m. —n, —n = Rus; einen Ruffen ma=
cben = een looze streek uithalen; einem einen
Ruffen aufbinben = iem. wat wijs maken.
%Urfa, m. —4, — = snuit (van olifant, tapir,
soms ook van zwijn, ever), sluff; snuit, zuigspriet (van insekten): neus, snuit, muil.
riiffelfOrntig = snuitvormig.
riiffelig = met snuit.
riiffeln, fcbto. (b.) = (een varken) ringen.
%Urfa II fafer, m.; :tier, f. = snuitll kever; -dier
(slurfdier).
riffiett, f cbto. (b.) = met roet besmeren, roetig
maken; roet afgeven; 6 rust = er valt roet.
ruiffia = roetig, roetachtig, vol roet.
Mifflin, iv. —, —nen = Russin.
rurfifdt = Russisch.
91u-4'1410, 1. = Rusland.
Mittibaunt, m. = dwarsligger (voor een steiger).
91iiftiftritt, m. = schraag, stut.
Mittibrett, 1. = steigerplank.
[91iiifte, to. : We Gonne gebt S ur R. = ter ruste].
riiittett, fcbtr. (b.) = klaar of gereed maken,
toerusten (voor den strijd, de reis), wapenen,
voorzien; een steiger opslaan; (minder alledaagsch) eta Eabl, emu Qab r. = bereiden,
in gereedheid brengen.
9ituitter, at. —4 = Hongaarsche wijn.
I. %Ritter, m., zie Miefter.
II. %Ritter, to. —, —it = olm, iep.
riiittern = van olmhout, iepen.
Miftifit318, f. = stut, schraag, draaghout.
riliffig = krachtig, flink, stoer, kras ; [strijdvaardig]: tin riiitiger %ref4 = een krasse grijsaard.
ruftir = rustiek, landelijk, boersch.
Miftlantnter, to. = rustkamer, wapenkamer.
Mittilott, 1. = steigergat (in een muur).
Mittittlatf, m. = parade-, exercitieplaats.
Mittitaal, m. = wapenzaal, wapenkamer.
Mift'ftange, to. = steigerhout, steigerbalk.
%fittitag, m. = rust-, sabbathdag.
Mettutta, to. —, —en = voorbereiding; uitrusting, wapening, toerusting; rusting, wapenrusting; steiger.
Mittituagen, at. = vrachtwagen.
%iiff3eug, f. = gerPedschap, werktuigen ; alles
wat voor een uitrusting noodig is; deelen van
een steiger; au4eriviibite8 M. = uitverkoren
werktuig, vat (naar Hand. 945).
%Mitten, 1. —4, — = roedje, stokje.
Mete, to. —, —n = roede, twijg, teen, gard,
tuchtroede, (maat)roede; wip (bid een put);
(jagerswoord) staart (van honden, vossen,
marters e. d.); er ftebt nocb unter ben IR. =
hij most van tijd tot tijd de roede nog voelen,
staat nog onder de plak; mit Oluten ftrefcben
= geeselen; ficb feibit eine M. binbett = zich
zelf onaangenaamheden to wijten hebben.
Mrtenbiintlet, 1. = bundel roeden, gard.
Miitenkieb, qtreid), m. = slag met de roede,
met de gard.
Mittel), m. —0 = 't glijden, schuiven, glijdende of schuivende beweging, val; uitstapje,
retsje.
9itutftirbaint, tn. = glijbaan; (ruffiftte) at. =
golvende glijbaan, rutschbaan, montagne
russe.
%MI*, to. —, —n = houtglijbaan.
rutitoten, fcbto. (b. u. f.) = schuiven, glijden;
(in de klasse) zakken; fcb fam in4 R. =
ik began of to glijden; fcb bin antral nad)
2efitafg gerutfcbt = ik heb even sea uitstapje
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Zacf.

niet aan te tornen; einen au& bent Scbrafe
naar L. gemaakt; ba& Gelb rutfcbt mir unter
tvacfj r. = wakker schudden; ein geriitteit unb
meinen aingern tveg = glijdt me tusschen de
gefcbitttett Vat = een heele massa, een
vingers weg.
heele boel.
9utfetrOartie, tv. = uitstapje; glijpartij (van
een belling).
91. b. = Ritcffenbung borbetjaiten : behoudens
terugzending.
riirtetn, fcbtv. (b.) = schudden, schokken; ber
Taagen rilttett = sehokt, hotst; an ether Ziir at. eea. _ Refcb&ivabrung: (in) rijksmunt.
r. = aan een deur rukken, wrikken, wrig- 9inffet, f. = Rijssel, Lille.
gelen; baran barf man nicbt r. = daar valt 91fiffeter, nt. — g , = Rysselaar.

s.
S, f. = S.
Z. ob. f. = fie4e ; S. = Sate; S. = Sanft
of son of solo.
S. = shilling.
fa! = sa! tsa!
Sant, m. —(e)&, Sate = zaal, salon; (gewest.)
voorhuis, portaal.
saartiir, tv. = zaaldeur.
Saarlueitt, m. = Saarwijn (naar de riv.Saar).
cast, tv. — = zaad, 't zaaien, zaaitijd, zaaikoren, graan; ('t te veld staande) koren (met
't meerv. Saaten); zaad (ber Btnietracbt u. d.);
tvie bie S. To bie g rnte = wat men gezaaid
heeft, dat oogst men.
Saat'fetb, f. = korenveld.
saat'fruitt, tr., :font, f. = zaad, koren.
SaatIrkibe, to. = roek.
Snataelt, to. = zaaitijd.
Sabli'er, m. --&, — = aabaeer, aanhanger
van een sekte in 't Oosten, Johannesvolger;
bewoner van Saba; steraanbidder.
Sabiii4littO, m. — = sabaeisme, sterredienst.
sab'bat(0), m. —(e)&, —e = sabbat, rustdag.
Saffbat(f011feier, tr.; :beitiger, m.; la4r,
I.; :fitiittber, nt. = sabbatliviering; -houder;
-jaar; -schender.
Sab'bel, Sniffler, m. —& = kwijl, zeever.
fab'beln, fab'bern, fMt-o. (4.) = kwijlen,
zeeveren.
Sdsbel, tn. — g , — = sabel.
Salielbein, f. = sabel-, krombeen.
fii'betbeittig = krombeenig.
Siiliellgriff, m.; =Web, m.; =Hinge, tn. =
sabel ll greep (of -gevest); -houw ; -kling.
fit'betn, fcbm. (ti.) = sabelen, slaan; onbeholpen
snijden; (auf bet Oeige) zagen.
SiisbellIfdielbe, tr.; :tafite, tr.; 4robbet, P. =
saben scheede ; -tasch ; -kwast.
Sabi'ner, m. —4, — = Sabijn; ber Raub ber
S a b in e rinn e n= de Sabijnsche maagderoof.
fabl'nifct) = Sabijnsch.
SacMarlineter u. Sactliarolne'ter, f. (u. tn.)
= saccharimeter, suikergehaltemeter.
Sacci)artn', f. —(e)4 = saccharine, suikerstof.
facerbotat', zie faberbotat.
Sarribenteriung, W.; :betuel4, m. = zakelijke opmerking; zakelijk bewijs.
faM ibientic# = ter zake dienende, passend,
dienlijk, doelmatig.
ea'rty, in —, —n = zaak, ding, zaken, belang,
[rechtszaak]; ba& ift meine S. = dat is mijn
zaak; icb muf3 tviffen, tva& att ber S. ift =
wat er van de zaak is; mit einem genteinicbaft
tithe S. macben = gemeene zaak met iem.

maken; in S .. n VI. & %o. = in de zaak
N. & Co.; in S .. n ber Moral = op 't stuk
van, in zake moraal; bie S. utacbt ficb = de
zaak gaat, komt in orde; er bat feine G ..n
gut gemacbt = hij heeft zijn zaakjes goad
gedaan; (pacfe) bane fieben e .. n = je boeltje;
bamit fit e& fo eine S. = dat is zoo'n vreemde
zaak, daarmede staat 't zoo zoo; unberriitteter
S. = onverrichterzake; ba& ift S. be& Zer.
trauen& = een zaak van vertrouwen, ba& tut
nicbt& Sur S. = dat doet er niets toe, niets
ter zake; bur S.! = ter zake! bur S. reben,
Tpre*n = bij de zaak blijven, er niet omheen
praten.
SiVetietitett, f. — , — = zaakje, dingetje.
ett'clienreitt, f. = zakerecht.
SaMleritiirung, tn.; : fiibrer, tn.; :fenner,
tn.; :fenntnW, iv. = zaak II verklaring ; -waarnemer; -kundige; -kennis.
[faciffiittig = afgewezen (in een proces); f.
tnerben = 't proces verliezen].
fatO'nentiit = juist, passend, doelmatig, objectief, met de feiten overeenstemmend.
faciffunbig = zaakkundig, deskundig, expert.
Saciftage, tn. = stand van zaken.
fadriirti = zakelijk.
WOW) = onzijdig (in de gramm.).
SarblirVeit, tv. — = zakelijkheid.
SaOrenifter, f. = zaakregister.
Sacirfe, tn. —n, —n = Sakser.
Satfrfen, f. = Saksen.
SattYfettniinger, tn. —&, — = iem. die tijdelijk naar Saksen gaat om daar werk to zoeken,
zooveel als hannekemaaier.
SaMlentbieget, nt. = Saksenspiegel (oud
Saksisch wetboek).
ed(t'filt, iv. —, —nen = Saksische.
farfrf-tfrn = Saksisch.
faitt (ate 9ibb. aucb: fachte) = zachtjes, stil(letjes), zoetjes, langzaam.
IfactjtAett, fadyteren, zie f a cb t el.
eadrber4aft, tn. = stand van zaken.
facilberftiinbig = deskundig, expert, zaakkundig.
SartYllbergelitttiL f.; =It/alter, tn. — g , — =
zaak II register; -waarnemer (procureur).
Sat:Wilma, m. = reeele waarde.
Sari, nt. —(e)&, Sdcfe = zak (voor meel,
aardappelen, koffie enz.; soms ook voor Z a f cb e :
zak in kleedingstuk); slop, doodloopend eind
van een straat; ongetailleerde jas; fie ftecft ibtt
in ben S. = ze is hem de baas; fie bat ibn
tin S. = in haar macht; Me hate im S.
faufen = een kat in den zak koopen; in e.
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unb Kfcbe = in zak en asch; noff inie ein S.=
smoordronken; bie Oaffe fit ein S., enbigt
in einen S. = loopt dood; bie Stinber baben
2acben unb Seinen in einem S. = lachen en
huilen door elkaar; bie ,ttanb inc Cad ertni=
fd)en = den dief op heeter daad betrappen;
er ift ein 9larr in feinem S. = hij houdt zich
maar zoo ter wille van zijn zak; ber S. ift
ben 8tinbel nicbt inert = de sop is de kool
niet waard ; zie a u ft, 43 a cf.
Sacrbabn, tn. = dood spoor.
Siiclet, = zakje, beurs, buidel, kas.
Siic'reintelfter, m.= kassier, penningmeester,
ontvanger.
fac i fen, fcbin. (n.) = in een zak doen, volpakken; mesten; ficb = (neer)zakken.
fcbin. (b.) = in een zak verdrinken].
faderlot'! = sakkerloot! sapperloot!
SaderliVter, m. —4, — = leepe kerel.
facterment! = sakkerment! sapperment!
= vervloekte kerel.
Sarternten'ter, in. — g ,
fatrfiirmig = zakvormig.
Sact'gaffe, to. = blinde straat of steeg, slop;
(fig.) verlegenheid, nauw.
= zak-, beursgezwel.
Sacrgefittoutit,
jad'arob uiterst grof, alleronbehouwenst.
Sad' IlftiiPfen, f.; =tauten, I.; =leintuanb, =
zak II springer; -loopen ; -linnen.
— = tasschemaker; [schatSadler, nt.
meester].
= doedelzakll;
:Wolfer,
m.;
Zacillpfeife,
-speler.
Sacrtriiger, nt. zakkedrager; (fig.) ezel.
eadludi , 1. = zaklinnen; zakdoek.
— = Sadduceeör.
Sabbu3iVer, m.
Sa i bebaum, nt. = zeven-, jeneverboom.
ii'(e)II mann, ni.; :MO Mine, in. = zaai 11 man
(zaaier); -machine.
Wen, fcbtn. (tj.) = zaaien, (uit)strooien.
SiVer, m. — g , — = zaaier.
SiV(e)lltitc#, 1.; =3eit, ID. = zaailldoek (of:
-zak); -tijd.
Steffan, m. —(e) g = saffiaan, marokijn.
Safffanpapier, = marokijnpapier.
aftor', tn. —(e)i; = saffloer(s), distelgeel, verfdistel, wilde saffraan; een snort kobaltkalk.
Ca ran', nt. —(e)g = saffraan; krokus.
= saffraangSafran'll Witte, W.; =farbe,
bloesem; -kleur.
fafran'aelb = saffraangeel.
afranliffan3ung, tn. = saffraanplantage.
Saft, m. —(e)#, Stifte = sap; eg bat Weber S.
nodj graft = er is smaak noch geur aan of
er zit geen pit in.
— = stroopje.
Siift'dytt,
= overvloed van sappen.
Saft'fillte,
fartig = sappig; pittig, flunk; (van een klap
e. d.) raak, stevig; (van woorden) pikant,
schuin gepeperd.
—, --en = sappigheid; vuilSartigfeit,
heid.
faftlo4 = zonder sap, dor; krachteloos, laf.
Saftlofigreit, in. —, — en = dorheid enz.
fag i bar = zegbaar, noembaar, te zeggen, uit
te drukken.
—n = 't zeggen; overlevering,
Cage,
sage;
gebt bie S. = men zegt.
—n = zaag.
Zifneotatt, 1.; :Wort
=bort In. ; :Mit,
m. = zaagliblad; -blok (nl. blok hout om te
zagen); -bok (of: -stoel); -visch.
zaagvormig.
fa'aefkirmig
;
Ca'ge ^I10 in, m.; :meljl, 1.;
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:mutter, m. = zaagilloon; -meel (of; -sel);
-molen; -molenaar.
fa'fien, fcbtv. (b.) = zeggen, bevelen, betee-

kenen, beduiden; tna g f. Cie bap? = wat
zegt u daarvan? faffen Cie fidj f. = laat ik
u zeggen ...; fo 1u f. = (om) zoo te zeggen;
er fann bon OM f. = hij kan van geluk
spreken; faffen Cie ficb ba g gefagt fein = houd
dat voor gezegd; er faft rub nicbt g f. = hij
laat zich nets bevelen of hij neemt geen
raad aan; offen gefagt = eerlijk gezegd; er
ift, gerabe berau g gefagt, ein %fel= hij is ronduit gezegd een ezel; gefagt getan = zoo gezegd, zoo gedfian, idj miicbte f.=ik zou haast
zeggen; face 1000 etb. = zegge 1000 gld.;
bag fagt tvenig = dat beteekent weinig; tvag
Intl bag f.? = wat heeft dat te beteekenen?
ba g mitt fcbon ettv. f. = dat is al wel, dat beteekent nogal wat.
fii'nen, fcbtn. (tj.) = zagen; snorken.
Sa'gettlIforfdPuta, W. ;
=
sage II onderzoek ; -geschiedenis.
fa'gen4aft = legendarisch, mythisch, sprookjesachtig.
ea'nentreW, m. = sagecyclus, -verzameling.
fa'Rettreldi = rijk aan sages.
= sagetijd.
Scrgemeit,
Sager, m. —4, — = zager.
Sii'aefOiine, $1. = zaagmeel, zaagsel.
Zirgetneri, f. = houtzagerij; zaagwerk (aan
een verdedigingsschans), (binnenwerk van
een) zaagmolen.
Siiige3a4n, in. = zaagtand.
= sago.
Sa'go, m.
Sa'gobaunt, m. = sagoboom.
Saguntum.
j.
Sagunt',
itO, iv. = Sahara(woestijn).
eaticrra(toil
Sabrbanb, Satitleifte, zieSafbanb,:feifte.
Sabiluelbe, zie Safineibe.
SW/cc, — = room.
SO' nen', fialfer (spr.: ..bêzee), T.; :butter, Iv.;
m. (:torte, m.) = roe/nil:fiife, in.;
meringe (schuimpje); -boter; -kaas; -taart.
fatritig = met room, roomhoudend.
Cation' (spr.: sêza), tn. —, —g = seizoen.
lt. —n = snaar; pees (van een
boog); [gespannen draad (van 't weefgetouw];
er fpannt bie Saiten au bocb =hij slaat een te
hoogen toon aan, is aanmatigend; zie a uf,
aieben.
Sarteninftruntent, = snaarinstrument.
SartenfOiet, f.= snarespel; snaarinstrument.
SalMarin' tc., zie Saccbarin 2C.
safrantenr, f. —(04, —e sakrament, heilig
avondmaal.

farramente, fatramentlicii = sakramenteel.
farrfe'ren, iMM. (b.) = wijden, heiligen.
Satrifetf, 1. —(e) g, —e, zie Safritegium.
= godslasterlijk, kerkschennend.
Safrite'gium, f. Bien = kerkroof, godslastering.
Serif-tan', in. —(e)g, —e sakristein, koster.
Sairifter, t13. -, —en = sakristie.
fairofattir = onkwetsbaar.

Settularleier, iv. = eeuwfeest.
—, —en = sekularizatie,
intrekking van geestelijke goederen.
fiffulariffe'ren, fcbtv. (b.) = sekularizeeren.
eeuw.
.. fa
Siiitufunt, 1.
Salanianiber, m. -- g , — salamander;
einem einen S. reiben = (stud.) iems. gezondheid drinken (waarbij alle aanwezigen op een
gegeven teeken hun bierglazen over de tafel
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wrijven, onder den roep : S., dan drinkers en
ten slotte hun glazen tegelijk met een 'harden
slag weer neerzetten).
eatalnl(tuurfit), tn. = salami (een Boort
Ital. worst).
Saiiirs, f. —(e)4, —e salaris, loon, traktement.
(f).) = salarieeren.
fatarte'ren,
Satat', —(e)4, —e salade, sla; ben S.
beriefen = schoonmaken, ein 1e§iiner G.! =
een mooie geschiedenisi
siallboon, -vork.
Saint' bohne, W.; :Aube',
—n =
eatatiere (spr.: zalatjere), 4s.
salade-, slaschotel.
Satatifoof, m. ; :forb, tn.; affel, tn.;
:fitiiffet, tn. = slall krop ; -bak; ; -schotel.
Zalba t ber, tn. —4, — =--- wauwelaar, zeurder,
babbelaar, kakelaar.
Satbaberets , iv. —, —en = gewauwel, gezeur.
wauwelen, zeuren.
falba'bern, t4tn.
zelfkant.
Satibanb, f. —(e)4
Sat'be, tv. —n = zalf; [smeersel, praatjes);
er ift mit alien Salben fiefcntiert = hij is in
de wol geverfd.
to. —, — en ; S„, m. —4, — e = salie.
fatbei'griin = saliekleurig.
= zalven, smeren; insmefat'bett, fcfpn.
f. = iem. de handen
ren; balsemen; bie
stoppen.
zalfbus, zalfdoos.
Saisbenbibtfe,
Sarbenliiinbier, :Minter, tn. = koopman in
zalf en reukwerken.
farbirtjt, Cabin zalfachtig, zalvig, met zalf.
Salbsiit, 1. = zalfolie.
Sal' bung, tv. —, —en = zalving.
fat'buttObott = (zeer) zalvend, vol zalving.
= zaaltje.
f.
= saldeeren, rekening
faibie'ren, fcbtn.
vereffenen.
en. —4, —b u. hi = saldo.
= saldo(bedrag).
Sal`bobetrag,
= salep.
Sale0,
Saticin', zie SatiAin.
zie Satiattlidure.
saline, zoutziederij,
Satilte, tv.
zoutmijn, zoutpan.
Salisch.
1. —(e)4 = salicine, wilgebitter.
SatiAt'fiittre, tn. = salicylzuur.
Sat'teifte, tv. = zelfkant.
= Sallustius.
Sailuft,
Saint, tn. —(e)4, —e = zalm; psalm; made
mfr feinen S. = maak geen praatjes, houd
geen lange redeneering.
Satintiat u. Sainte, m. —(e)4 = salmoniak,
salmiak, ammoniakzout.
= geest van salmiak.
Sainttarneift,
ZaInfling, Siiint'ling, ni. —(e)i;, —e =jonge
zalm.
Salome, Iv. = Salome.
Salvino, tn. = Salomo; bie Sprit* Salomo',
ni4 = de spreuken van Salomo.
faionto'nifet) = van Salomo, Salomo's.
Sn'tonton4ftegel, f. = Salomonszegel.
Salon' (spr.: said en zaloon), nt. —4, —4 =
salon.

Saionloagett, in. = salonwagen.
rpatottici)i (spr.: ki) u. eatont'it, r. =

Saloniki.
slonzig, smerig, vuil.
fatoW
—n = omslagdoek.
Satotf0e, to.
Sat/niter, tn. —4 = salpeter.
salpeterachtig.
fatin'terartio

SaiVeterlibrtife,

:erbe, tn.; ;fleift, m, ;

Salofanne.

:grub e, tn. = salpeter kristal ; -aarde ; -geest;
-groeve.
fattleter*tittg = salpeterhoudend.
= salpeterhut, -ziederij.
SaIPe ' terbiitte,
fatIn'terig = salpeterig.
fatin'terfauer = salpeterzuur.
eatOe'terilfaure, in.; :fieber,
:tvaffer,
1. = salpeter II zuur ; -zieder ; -water.
fatin'trig, zie fatpeterig.

SaUPIng, tv.

—e = (oor)trompet.
—n — pekel.

Sancti, 431. slijkbron, modderbron.
1. —4 = salta (een soort damspel).
—,
Sat'to utorta'te,
u. Satti mortati =
salto mortale.
—e = saluut; S. fcief3en =
Saint', tn.
saluutschoten lossen.
= salueeren.
f alutieren, fctv.
= salvo.
—,
SaVbe,
Gather, zie Salbei.
= sauveeren, redden,
fatble'rett,
beveiligen.
—n
= waterwilg.
Salloetbe, tv.
Safi, —e4, —e = tout.
SaIg'abactIte, tn. = zoutbelasting, zoutaccijns.
eat3'autt, 1. = zoutkantoor, administratie van

de zoutwerken.
arbeider in de zoutSalVarbefter, m.
werken.
SaIA' art, tn. = zoutsoort.
f al3'artio = zoutachtig.
Sa13'll &tier, m.; :bab, f.; :beantter, tn. =
zoutliether; -bad; -ambtenaar (nl. aan de
salinen).
Saii'llbernioerf, 1.; :Inept, tn.; :brunnen,
tn.; :tilictjfe,
= zoutIlmijn, -krakeling;
-put; -vat.
Sat3'briitte, tn. = pekel.
Salh'burg, 1. = Salzburg. Sa13'burger,
= Salzburger; adj.: Salzburgsch.
—4,
fal3'burnifri) = Salzburgsch.
far8ett, fcbtu. (l art.: gefataen) = zouten;
gefatsene t■lebe = geduchte slagen of klappen;
gefalsene Meciptung = gepeperde rekening.
= zoutilSata'llerbe, tn.; :fat 1.;
aarde; -vat; -evisch.
Sali'ffelfrO, 1. = pekelvleesch.
't zilte nat, de zee.
Sati'flut, tv.
ea13'getufttnung, tn. = zoutwinning.
Cal3 ' graf, tn. = intendant van de zoutwerken.
= zoutgroeve.
Sa 13`grube,
= augurkje in de pekel.
Sal3 i gurfe,
fatAltaitto = zouthoudend.
SalOan ,S, 1. = zouthuis, -entrepOt, -magazijn,
Sat3Initt, tn. = gezouten snoek.
far3iritt zoutachtig.
fal'aie = zoutig.
— = zout(igiheid.
Sal'ateett,
Sat3itanintergut u. Satatattenterout, f. =-Salzkammergut (zoutdomein).
Sat3'lltio# (Jtutupen),
dorb, in. =
zoutlklomp; -kurf (of -mand).

Satalfortt, f.; :tote, tv.; :Mille, in.; :lady,
= zoutilkorrel; -keet; -kruk; -moeras.
Satilate, tn. = pekel.

Sal3lecte, tn. = zoutlik, zoutdeeg (voor 't vee
en 't wild om aan to likken), ook: likplaats;
zouttrog (voor de schapen).
Sat3lecter, in. = zoutlikker, vgt. S a n t e
Sat3'11ntatotatn, f.; :nteffer, m.; :morn% =
zoutil magazijn ; -meter; -moeras.
Sa13'llniebertage, tv.; :orbnuna, iv.; :tifnutte,
= zoutilentrepet; -reglement; -pan.
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sang.

—, —en = 't verzamelen,
ealOrobe, iv. = onderzoek near 't zoutge- Santnefung,
Chalte (van 't water).
't bijeenbrengen ; bijeentrekken (van troepen);
inzameling (voor de armen); verzameling
SalA'quefle, iv. = zoutbron.
(munten, planten e. d.), kollektie; bundel
falVauer = zoutzuur.
lallfitule, tn.; :faun, W.; :fee, in. = zoutll- (gedichten); muzeum, kabinet; geesteskalmte,
inkeering.
pilaar; -zuur; -meer.
= Samnaungnunft, at. = hereenigingspunt,
m.; role,
:Witter,
zout zieder; -water; -magazijn.
-plaats.
,Sala'ftange, tv. = zoute stok of stang (een Santniler, tn. —8, — = Samniet.
gebak).
Salitoainfeln, 431. = Samoa-eilanden.
m.; :fteuer, tn. ; :bertoaltung, Sautottiar', M. —(e)4, —e = samowaar, Russ.
iv. = zoutlisteen; -belasting; -regie.
theeketel.
Samolo'bett, 431. = Samoyeden.
Sai3stunge, iv. = zoutwaag, zoutschaal.
Sat3loaffer, f. = pekel.
SanWtag, tn. = Zaterdag.
1.; luefett, 1.;
= zoutli- I. Saint :c., zie Sammet 2c.
ziederij (-mijn, -pan); -wezen; -accijns.
II. famt, mit ¶at. = met, benevens;
famt nub fonber4 (MO.) = geheel en al, alles
zie Sliemann.
,Santa'rle, tv. —, —n = slepende japon, bij elkaar, alles (of alien) met elkaar.
samaar; lang bovenkleed van de geestelijken fam'ten, zie f a mme ten.
in Noord-Duitschland.
fanttibt = alle, geheel, allemaal.
, Zantarita'ner, Saltwater, m.
— = Sa'muct, m. = Samuel.
Samaritaan.
Salttunt, m. —4 = samoem, heete wind.
Same, m. —n = zaad; kroost; S. be4 Sanatorium, f. —4, ..rien = sanatorium.
VirgivOn4 = zaad van argwaan; in Samen Sattb, m. —(0 zand; einem S. in bie Kugen
ftreuen = iem. zand in de oogen strooien; S.
fd)ief3en = in 't zaad schieten.
reiniat ben 9ilagen = zand schuurt de maag;
SalnettlIgebdufe, 1.; :banbel, m.;
im Sanbe berlaufen = op niets uitloopen,
= zaadllhuisje (-dons); -bandel ; -huls (-doos).
,Salnenlltapfel, tn.; =torn, f.; :ftaub, nt. = doodloopen; fie faten auf bent G. = ze zaten
zaad ll door; -korrel ; -stof ( of : stulfmeel).
vast; einen auf ben S. fetien = iem. in 't zand
doen bijten of iem. vastzetten; zie b aue
fa'ntentrngettb = zaaddragend.
—n = sandaal.
'Banterer, tv. —, —en = (allerlei) zaden.
Sanbale, iv.
= brijig, smeeig.
Satebaraf, nt. —(e)4 = sand(a)rak (een harssoort).
= (van leder) gezeemd.
m.; =gerberet,

; :leder, fanb'artig = zandachtig.
Sanbsbant, tv.; :boben, tn.; :bildfle,

= zeemlitouwer (-bereider); -touweri.i;
-le(d)er.
m. —(e)4, —e = zaailing (stammetje uit zaad getrokken).
SantInelbii(tfe, iv. = kollektebus.
Sant'inelflett, nt. = verzamelijver.
Sant'ntelgut, 1., :labung, to. = groupagedienst, samenlading.
Sammerlinfe, tv. = verzamellens.
fanemetn, fd)iv. (f).) = verzamelen, bijeenbrengen, garen, ophalen; (Zru.00ett) bijeentrekken;
, (Gelber) inzamelen; (Stimtnen) opnemen;
f„ = bijeenkomen, zich verzamelen, zich scharen; bedaren, tot kalmte komen, tot zich zelf
inkeeren.
Sant'ntelnaute, m. = verzamelnaam.
Santintelplat, m. = verzamelplaats, plaats
van bijeenkomst, loopplaats.
Sam'utelfteffe, iv. = centraal depot.
Sammelfu'riunt, f. —4, ..rien = poespas,
mengelmoes, samenraapsel.
= verzamelllSantsinentuert, f.; :Wort,
werk (of kompilatie); -woord (of kollektief).
SantInet, m. —4, —e = fluweel; S. ant
nragen, Mete (ob. Ounger) im 9tagen =
mooie kleeren maar een leege maag; hoe
kaler, hoe royaler; kale bluf.
fanentetartig = fluweelachtig.
= fluweelen bloem; (een
eaminterbitutte,
plant) afrikaantjes.
= fluweelborstel.
Sant'metbfirfte,

=
zand II bank; -grond ; -koker.
Sanb'born, m. = duindoorn.
Satebel, f. —4; San'be1ticif3, f. = sandeihout.
fan'ben, fc4to. (f).) = zanden, met zand bestrooien.
San'ber, nt. —4, — = snoekbaars.

SantvlIfilfutien, 1.; =Prim

; =fob 1. =

zand koker,; -vlakte ; -bedding (of -laag).
= karrevracht zand.
Sanblubre,
grof kiezelzand, grint.
Sanb'gria, m.
= helm (plant).
Sanblialnt,
Sanb'Oafe, m. = zandhaas; infanterist; poedel
(bij 't kegelen).
fan'big = zandig, zanderig.
Saublfraut, 1.; :turnen, nt.; :mann, m.;
:Platte, :niter, m. = zandlikruid; -koekje;
(-gebak); -man (Klaas Vaak); -plant; -ruiter.
Sattb"fttaf, f. —(e0, —e = sandsjak, stadhouderschap over een klein Turksch gewest.
Sanb'friiisift, iv. = zandlaag.
Sattrifitiefer, tn. = zandsteen in lagen.
SaittOrtiittung, iv. = verzanding.
Sanb'll fteht, m. ; :fteittbruck m. ; :torte, Iv.;
:ttio, :loiifte, in. = zandlIsteen; -steengroeve; -taart; -looper; -woestijn.
Sanbluicf) (spr.: sendwitsj), f. —e', =
sandwich, dubbel boterhammetje met vleesch.
fattft = zacht, aangenaam, behaaglijk, lief,
zoet, gewillig, meegaand, goedaardig.
—n = draagstoel, brancard.
Siinfte, iv.
= zacht(moedig;heid.
Sauft'fjcit,
fant'uteten = fluweelen.
[faitrtigett,
fcfnu.
(c.) = doen bedaren, beteuiv.
=
fluweelfabriek.
Sanentetfabrit,
gelen, kalmeeren).
Sant'utentteib, 1.; :rote, Iv.; :foltle,
m. = fluweelen kleed; fl. roos; fl. Sattft'inut, iv. = zachtmoedigheid, zachtaardigheld.
kant;
stoel.
fanft'utiitig = zachtaardig, zachtmoedig.
fantlatettuctit = tluweelzacht.
smuttier, nt. —8, — = verzamelaar, kompi- sang, in, -----(e)&, Salve = zang, lied, gezang;
Aator, kollektant; vergaarbak (in de industrie). one S. unb Mang = in alle stilte,

Sange.
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= bundel aren, garve,
Matt*, ha. –,
schoof].
Sdn'ger, in. –4, – = zanger; dichter.
San'nerin, iv. –, –nen - zangeres.
zanglustig.
fatttgatuffig, fattglitftin
Saitguiltifer, tn. – sanguthisch persoon.
fangurnifit = sanguinisch, prikkelbaar, zeer
levendig.
SattOebritt', nt. –(e) = Sanhedrin, raadsvergadering.
fattie'rett, icbtn. (b.) = levensvatbaar maken;
verbeteren, herstellen, doen herleven.
Sanie'rung, to. –, –en = 't doen herleven,
verlevendiging.
fattitar'= sanitair, de gezondheid betreffende,
gezondheids...
Sanitiit4'attftalt, tn. = ziekehuis, sanatorium,
herstellingsoord.
gezondheidsraad.
SaltitiiMielliirbe,
m. = officier van gezondheid.
Zanitrit4s4ioliyi, tn. = gezondheidspolitie.
eanitiit4'rat, tn. (= Saniteitsraad, onderscheidingstitel voor een geneesheer).
eattitatinnreitt, m. = vereeniging ter bevordering van de gezondheid.
eattitiiNlyefett, f. - gezondheidstoezicht.
Van! = zinkend].
eattit = Sint; St. deter = Sint Pieter.
faititifiAte'ren, fcbtn. (b.) = sanctificeeren,
heiligen, heilig verklaren.
eanition', iv. –, –en = sanctie, goedkeuring.
fattftiottieren, fcbtn. (b.) = sanctioneeren.
= sanctuarium,
eattitua'rimn, f.
heiligdom.
Satalrit U. Sattarit', f. –(e)S = Sanskriet.
fatt4frilifit = Sanskrietsch.
SalAtr, m. –(e)S, –e = safier.
falAiren = safieren.
—n = sappe, loopgraaf.
SOW, tn.

Ziittigung.

earmale, m. –n, –n = Sarmaat.
earntalien, f. = Sarmatie.
Sarmatisch.
farnta'tifft
sarras,
earir(0, Saerati, in. ..ffeS, ..ffe
groote sabel.
ear'fite, zie Barge.
Sak m. Saffen, Saffen =: vrije Boer, opgezetene.
Sarfafra4, m. – = sassefras (een soort
laurier).
eaffa0aritle, tn. –n = salseparille, sassaparilla of sarsaparilla (Amerikaansche winde,
een geneesmiddel).

eagle, zie S a 13.
= woonachtig.
–e = satan, booze.
m.
ealana4, in. –, –fe - satanas, satan.
faternift# = satanisch, satansch, duivelsch.
eatelflit', in. –en, –en = satelliet, trawant,

wachter, maan.
satijn.
m. –4, –&
Satin' (spr.:
fatittle'rett, fcbtn. (b.) - satineeren.
Satite, tn. –, –rt = satire.
– = satirikus, satireeatt'riter, m.
schrijver, spotter.
fatrrifth = satirisch.
–, –en = satisfaktie, geSati4fartion',
noegdoening.
Satrap', ur. –en, –en = satraap, stadhouder.
satrap-le, tn. –, –n = satrapie, stadhouderschap.
fatt = zat, verzadigd, dronken; icb bin eS f.=
ik heb er genoeg van, ik ben 't moe...; fob
tribe ba4 eibige Zifputteren f. ik ben dat
..moe, man ibirb f. born Seben = zat van
't zien; fie0 an ether Sadr effen, fetrn
zich aan iets z. eten, z. zien ; ein fatte4 2ticbeln =
een zelfvoldaan lachje; eine fatte 2i3fung =
een verzadigde oplossing; baS fattefte Mot =
't volste rood; f. friegen, effen = genoeg
krijgen, eten; er bat f. 5u tun = volop; emu
Ateib
tiegt f. an = is sluitend, sluit goed.
fatiVertot'! faPpenttettt'! fapOerntoff! =
–, –it = groote bak, melkpan (om
sapperloot! sakkerloot!
Salto,
de melk to laten roomen), melknap.
–e = sappeur.
Sappeur', m.
Sate' zadel; kam (van een
m.
fap'ObifrO = Sapphisch (S..e versmaat, strofe).
SOW)°, in. = Sappho (Grieksche dichteres). snaarinstrument); inzinking tusschen twee
fapOle'rett, frttp. (b.) = sappeeren, loopgraven Bergen; ficb born S. unb Stegreif nabren
van roof en plundering leven (als roofridder);
aanleggen.
–n = sarabande (Spaan- zie ook gerecbt, beben.
Saratian'be,
m.; =back f.,
Satleillbmtnt, m.;
sche dans).
= zadelilboom; -boog; -dak; -dek
:beck,
Saray'rte, m. –n, –n - Saraceen.
(of : schrabak).
Saraceensch.
fartme'nify#
fatletteft = zadelvast (eig. en fig.).
earbanatial', m. = Sardanapalus.
m. = zadel gewricht ;
f.;
Satitet
earbe, m. –n, –n - Sardinier.
-riem (buikriem).
–n = sardine, ansjovis.
Sarbefle, Iv.
= sardinejus.
SatletOraintner, Yu.; stiffen, f. = zadelllSarbellettbriihe,
kamer; -kussen.
Sarbelenftreifen, nt. = dun reepje, dun
Saftelitted)t, m.: = palfrenier.
haarstrookje (over kalen schedel).
eat'tetittopf, m. = zadelknop.
= (groote) sardine.
–,
earblitte,
fat'tetn, fctv. (b.) = zadelen; icb bin auf ales
Sarbi'nien, f. = Sardinia.
gefattett = op alles voorbereid; iftt f. = zich
Sardinier.
–
Sarbiltter, m.
gereed maken.
farbiltifit = Sardinisch.
farboltifehe 2acben = sardonische lach; bit- SatleillOterb, f.; .01ath m.; :tafffie, W.;
: 3 eug, 1. = zadelllpaard (waarop de voerman
tere, spottende lach.
zit); -plaats (waar de paarden gezadeld worSarboItg, m. –es, –e = sardonyx.
den); -tasch; -tuig.
Surge = lijkkist, doodkist;
Sarg, m.
dikke hals, krop; iern. met
Satt`014, m.
(gewest.) bak; zie 92 a g e I.
een krop.
- doodkistemaker.
Sarif friireiner,
zatheid, verzadigdheid.
= graftombe.
Satti tylt, tv.
eariffteitt,
SarfetiMier, m. = doodkistemaker.
fartigett, fcbrus. (b.) = verzadigen; (ben ,t)un,
ger) stilton; (f eine Reugier) voldoen, bevrediSaralitit, 1. = doodskleed (over de lijkkist).
gen; eine gefattlgte ggiftens een weltevreden
sarkasme.
–, –men
Saria#'ntuO,
bestaan.
farfaltifdi = sarkastisch.
verzadiging.
eittitigung, tn. —
Zartopbagg, m. –(e)S, –e sarkofaag.

Zattler.
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Siittlenorbitung.

fanierfilf? = zuurzoet.
eattler, in. -4, - = zadelmaker.
entnernteifter, nt. = meester zadelmaker, eau'erlIftoff, m.; =tag, m. = zuurilstof; -deeg
zadelmakersbaas.

(of -deesem).

Sateertopf, in. = zuurmuil, brompot, zuurSatetertuare, in. = zadelmakerswerk.
kijker.
rfatilant = voldoende, genoeg.}
fauiertiiptifeb = zuurmuilig, knorrig, bromSaturer, iv. - = boonekruid.
merig.
Saturn', In. = Saturnus.
Sam:nal-len, V. = saturnalien (Oudrom. Siiu'eruttg, in. -, -en = oxydatie, oxydeering.
volksfeest).
eausertuaffer, 1. = zuur mineraalwater.
Salto, m. -n u. -&, -n = satyr, boschgod. Smetana, rn. = jacht op 't wilde zwijn; strik
Gail , m. -e, Sdt3e = zet, sprong, teug; be- of val (om 't wilde zwijn to vangen); perk

zinksel, grondsop; (bij drukkers) 't zetten,
zetsel; inzet; (in de wetensch.) stelling; vaststelling, bepaling (van loon, tarief e. d.); stel
(gewichten, dobbelsteenen, tafeltjes e. d.);
tarief; zin, volzin; (vuurw.) sas; (muz.) cornpositie, fraze; [wet, instelling].
Satrbau, m., :bilbung, in. = zinbouw.
Satlifettre, in. = leer van den zin, syntaxis.
Sat ' Aung, in. -, -en = statuut, verordening, bepaling, reglement, wet, voorschrift,
instelling, inzetting.
fatfitueife = bij sprongen, met horten en
stooten; zin voor zin, stelling na stelling.
Satl'aeirlyn, f. = zin-, leesteeken.
I. Salt, in. = Save, San (riv.).
II. San, in. -, Sdue it. Gauen = zeug, zwijn,
wildzwijn; inktvlak, fout; [aas (op kaarten)];
G. baben = gelukkig zijn, boffen.
fauller = (vooral Zuidd.) net, aardig, oink,
knap, proper, zindelijk, ordelijk, behoorlijk;
(iron.) sin fauberer Berl = een mooie, een
lieve jongen; eine faubere Oefcbicbte = een
leelijke (iron. een mooie) historie.
Sateberteit, in. - = netheid enz.
fattibertht= net, netj es, zorgvuldig, voorzichtig.
fatebern, fcbtv. (b.) = zuiveren, schoonmaken;
bie Stube 1. = de kamer doen.
Siiteberung, tu. -, -en = zuivering, reiniging.
Sattifiattte, 03. = tuinboon, groote boon.
Sauice (spr.: zoosse), in. -, -n = sans.
Saucieire (spr.: zoos -Ore), in. -, -n =
sauskom.
Sauci.S ilten (spr : zoossies . .), 1. --&, - =
saucijsje.
Satebittet, iv. = melkdistel.
fattier = zuur, onvriendelijk, zwaar, moeilijk;
vermoeiend; faure Ourfett = augurken (komkommers) in 't zuur; faure Viene(n) = een
zuur gezicht; ein faura Oeficbt madjen = een
zuur gezicht zetten; ba& inirb mix 1. = dat
valt me zwaar; er fat fitly 1. inerben = hij
geeft zich veel moeite; ba& fonimt ibit (ibin)
1. an = dat is hem heel onaangenaam, lijkt
hem heel zwaar; ein Kuffat roftet ibrn bid
fauern Scbtveif3 = een opstel is voor hem
een heel zwaar werk.
Sauierautpter, m. = (veld)zuring.
Sau s erbraten, tn. = zuur gebraden vleesch.
Sateerbrunnen, m. = bron met zuurachtig
water, minerale bron, mineraalwater, bronwater.
Sau'erborit, m. = zuurbes, berberis.
Sauerer, in. -, -en = zwijnerij, vuilheid.
eauieriltirfrOe, tv.; =flee, nt. = zure kers; z.
klaver (klaverzuring).
Saniertraut, 1. = zuurkool.
fiittierfir# = zuurachtig, zurig.
ethrerling, En. -(e)&, -e = zuur mineraalwater; zure wijn; zuring.
Saui erntite#, in. = zure melk, karnemelk.
-fitteern, fcbin. (b.) = zuren (met zuurdeeg,
gist); oxydeeren.

voor wilde zwijnen.
Sauliinger, in. - - = hond op de zwijnejacht afgericht.
Sattrau?$, Santibruber, m. = zuiplap, drinkebroer, nathals.
Satefeber, iv. = Sauipiet.
falefen, ft. (t.) (bu ftiufft; en fauft; Toff; fi3ffe;
faufe I gefoffen) = zuipen, drinken.
Siiuler, rn. - &, - = zuiper, drinker, dronkaard.
SaufereV, in. -, -en = zuiperij.
eaufgetag(e), f. = drinkgelag, zuiperij.

Saugiantnte, in. = min.
Sania(e)beutel, m. = dotje.
Sanig(e)ferfet, f. = speenvarken.
ettu'e(e)ffafrOe, ID. = zuigflesch.
faniaett, ft. (b.) (bu faugft; fog [faugte]; fogs;

fauge! gefogen [gefaugt]) = zuipen; in ficb f. =
inzuigen.
fitu'aett, fcbin. (b.) = zoogen.
Gauger, m. - &, - = zuiger (zuigend persoon
of dier, zuigsnuit, pompzuiger, uitzuiger enz.).
Gauger, m. --, - = zoogdier.
Siitegerin, in. -, -nen = zoogende vrouw
of zoogend dier, min, voedster.

Sateg(e)11riAre, n).; :riiffet, m.; :fitivauttn,
tn. = zuigilbuis; -snuit; -spons.
Sauigetter, f. = zoogdier.
Sau'aetuerf, 1. = zuigpomp.
eauglerfet, f., :fiat*, in., zie Sauget...
Siiutfting, m. -(e0, -e = zuigeling.
Siiugilina011belva4ranftaft, ID., :#eint, f. =

bewaarplaats of tehuis voor zuigelingen, crèche.

eau'otorte, W.: bie G. ltiuten = zwijnetaal

uitslaan.
Sau'oliiif, 1. = bijzonde; geluk, beestachtig
geluk.
eautfttapf, m. = zuignapje.
SauaiPtroOten, nt. = speen.
fauiarob = beestachtig lomp, beestachtig grof.
eaultieb, m. = stomp (tegen den buik).
Sau'bixt, m. = zwijnehoeder.
eaulget, m. = zwijnegel, smeerpoes.
fiittilfd) = zwijnerig, vuil, smerig.
Sattlagb, tn. = jacht op 't wilde zwijn.
Saulerf, rn. = zwijnekerel, zwijnjak.
etuffobett, m. = varkenskot.
Sant, tn. = Saul.
Sau taffy, in. = zwijnepoel.
SautiMen, f. -4, - = zuiltje, pilaartje.
Siitete, in. -, -n = zuil, pilaar, kolom,
pijler, post, steun.
Sateleben, 1. = zwijneleven.
fatelenartia = zuil-, kolomvormig.
Siitetenttu, m. = zuilerij, zuilegang, kolonnade.
fiittlentarntia = zuil-, kolomvormig.
siiulenfut In. = voet(stuk) van een zuil.
Situitenbafte, in. = kolonnade, portiek.
Siitelettlyitiaer, m. = zuile-, pilaarheilige,
stylist.
Sauitentnaut, :tnoif, tn. = kapiteel.
Situilenorbnuna, tu. = zuilestijl (in de bouwk.).

eaulenplatte.
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fdjabe.

zuilplint , abakus.
eiiu'lettOiatte, tv.
scene ze„ zie Ssene 2C.
eilu'lenrei4e, iv. = zuilerij,
eceIrter, zie 3el3 te r.
sjabbes, sabbat.
SMataleC m.
Siiulenfitaft, m. zuilschacht.
—n = schaafijzer, schrapper;
siiititenftein, m. = steen voor zuilen, bazalt. Sctla'be,
= schikking of plaatsing kakkerlak; schurft.
Situlenfteffung,
van de zuilen, zuileafstand.
edjalle g eifen, 1.; :ineffer, 1. = schaafgijzer;
-mes.
Siiu'lenftu41, m. = zuilstoel, voetstuk.
=
zuile
Ifafstand;
m.;
fita'ben, fcbtv. (b.) schrappen, schrapen,
avert,
SwitulettliWeite,
-werk (of: kolonnade).
krabben; (Rafe) raspen; (einen aifcb) schrapBaum, tn. —(e)4, saltine = zoom, rand; pen; fcb. unb fcbinben of fcb. unb fcbarren =
bij elkaar schrapen; ficb fcb. = zich scheuken,
vracht, last.
schurken.
= zwijnemaag.
Sau'utagen,

= randboom.
Saunebnunt,
fd)tt). (b.) zoomen, boorden; (fig.)
als met een rand omgeven, bekleeden; [(een
ezel) een pakzadel opleggen, met lastdieren
vervoeren]: zuimen, dralen, aarzelen, talmen,
weifelen; Lverzuimen].
Saulttettf(4, m. = zwijnjak.
— = draler, treuzelaar;
ethenter, at.
[lastdier, lastdierdrijver].
= pakezel.
eauurefel,
—, — en = vrachtrijderij.
eauntibatteret,
fiiu'utin = langzaam, aarzelend, nalatig.
—, —fe, G., f. —fe4, —fe
Siiunt'1114,
verzuim, getalm, geaarzel.
eauntlpferb, :rot, 1. lastpaard.
Sautttlattel, m. = pakzadel.
[Satint'fat, tv. (u. 1.) = nalatigheid, geaarzel].
fattuffetia nalatig, talmend, traag.
Sautn'tier, 1. = lastdier.
zeug, moederzwijn.
Sau'inutter,
Sau'neft, = zwijn kot, vuil nest.
Sau'nitter, m. = smeerpoets, vuilik.
—n = zuurheid, zurigheicl,
tv.
wrangheid, zuur.
= zuurvorming.
Siiu'rebitbung,
Sauregurlemeit, iv. = komkommertijd.
fau're4altig = zuurhoudend.
Sau'rung, zie Sauerung.
Sau4, m. gesuis, 't suizen, geloei; gejoel,
getier; in S. unb 8rau4 leben = een vroolijk,
jolig, los leven leiden.
eaulebrau6, tn. = driftkop.
Saulefaut, in. = sisklank, ruischtoon.
fatrfeln, fcbtv. (b.) = zacht suizen, suizelen,
ruischen.
fau'fett, fcbh). (b.) = suizen, gieren, stuiven;
zwiepen; e4 fat* mir In ben Cbren = ik heb
gesuis in de ooren.
Sauler, m. -4, — = jonge most, gistende
jonge wijn.
SauleWittb, nt. gierende wind; driftkop,
onbesuisde vent.
eatefOltt, m. = (jachtw.) zwijnspriet (bij de
jacht op wilde zwijnen).
Saulreiber, m. = zwijnehoeder.
smerig weer, hondeweer,
Saulnetter, f.
zwijneweer.
San'tnirtfitaft, iv. = smerige, vuile boel.
C4'111,041: mir ift f. = ik voel me heel lekker,
zoo lekker als kip.
saban'ne, to. —, —it = savanna (met struikgewas bedekte grasvlakte in Amerika).
sabototr'be, tn. — n, — n = Savoyaard.
eabolien, = Savoye.
sabo'berfobl, m. = savooiekool.
Savoysch.
faboliffefl
fa3erbotar = sacerdotaal, priesterlijk.
ebir're, in. —n, —n = sbirre, (It.) politieagent, speurhond (v. d. politie).
f. Or. = Titbit* rate.
se. = scilicet: niintlic0.

SMai ber, m. — — = schrapper, voetschrapper; leerlooier.
Se4a'berttad, m. —(e)4, —e leelijke poets,
streek, kwajongensstreek; einem einen S.
fpieren, tun = iem. een poets bakken, een
koopje leveren: er bat 0 mir sum S. getan
= om mij te plagen.
fitifbig = (Rod, ,t4ut, $erfon) kaal, sjofel,
schunnig; (l erlon) onbehouwen, min; gierig,
schraperig, kaal.
edjabto'ne, iv. , — = vorm, model, patroon, ,
mal; nadj ber S. arbeiten = volgens de sleur.
fitablo'nentniiffig = sleurig, werktuiglijk,
naar 't oude gangetje.
—tt = schabrak, zadelkleed.
ettabracle,
= schrapsel.
SMatefet, f. —4,
I. SMack f. —(e)4 = schaak, schaakspel; S.
bieten sch. aanzeggen; ber Sti3nig ftebt im
a = staat schaak; einem im ob. in S. batten =
in de klem of in toom houden; S. bent Aiiitig =
de koning (schaak).
IL erbtut, m. —(e)4, —e u.
= Sjah, Sjach
koning.
emadrimett, = schaakbord.
erna'crier, m. —4, = gesjacher, knoeihandel.
ettiViter, itt. — = stumper, stakker;
[schelm, roover, misdadiger].
eitadjerei',
—, —en = S M a c4 er.
— = sjacheraar.
echa'djerer,
galg; gaffelkruis.
adiiiltertren5, f.
frfut'tf)ern, fd)m. (b.) = sjacheren, knoeien (in
den handel), kleinhandel drijven.
ertartrfetb, f. = veld (op 't schaakbord)r
eitytdrfigur, to. = schaakstuk.
ft:fiat:4'watt u. fitastmatt' schaakmat; uitgeput, af, weerloos, verloren.
ScijactrfOiel, 1. = schaakspel.
schadyfOieler, m. = schaakspeler, schaker.
erbadoetn, Tn. = schaakstuk.
Sciytt, m. —(e)8, —e u. Scbtiobte = schacht,
mijnput, uitgraving.
—n = doos; ate S. oude
ertarirtel, tv.
vrijster, oude tante, oud wijf.
edlii(frtelltett, f. —4, = doosje.
Soctrtelfeine, iv. = matjesvijg.
adftelbaint, m. = paardestaart (een plant).
fdjacb i telit, fcbtv. (0). = in een doos doen, pakken.
frbadytett, fcbtv. (b.) = uitgraven (een put,
een bouwterrein).
fc4iitirtett, fcbtn. (b.) = slachten (volgens
Joodschen ritus), sjechten.
adjadrter, m. —4, = (gediplomeerd Joodsch)
slachter, sjechter, sjochet.
SMacir3uft, m. = zet (in 't schaakspel);
krijgslist.
Gthab'dpett (spr.: sjat...), m.
— = huwelijksmakelaar, sjatchen.
I. frila'be = jammer; fcb. um fbn = jammer
voor hem; bap ift er nth su fcb. = daarvoor
acht ik hem te goed; Viet su f4 sum Scout-mailer = veal te goed voor ...; fcb. brauf,
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fcb. ant ben = dat of hij= kan me niets
schelen.

Zdtft.

herder (in de idylle); bem Scb. bie genie abs
faufen
iets duur betalen.
–, –en = schaapskooi; herdersfeest, herdersdicht.
SetjalerlIgebitijt, 1.; =final), in.; :Witte,
herders 11 dicht; -hond ; -hut.
–, –nen = herderin.
Sttaleritt,
%pfeifei to. =
SciAferlIttiabe, nt.; :fieb,
herdersliknaap; -lied; -fluit.
m. = herdersllspel
SMajerlIfOief, f.;
(of pastorale); -staf.
= herdersuurtje, uurtje
Stiiiilerftunbe,
voor verliefden.
Stbaff, f. –(e)4, –e = bak, nap, schep; Schap,
kast.
[Sitaffet, f. –4, – = bakje, napje].
Scliarferl, f. = schapevel, schapevacht.
fcliatfen, fcbtn. (b.) = doen, werken, bezig
zijn; brengen, bezorgen, schaffen, verschaffen;
)iffe) verschaffen; (Mat) schaffen; 1c1 babe
nicbt4 mit ibm au fcb. = ik heb niets met hem
te maken; bamit babe id; nicbt4 au fcb. = dat
gaat me niets aan; er macbt mir bid au fcb. =
bezorgt me veel moeite, veel last; ettb. an
Drt nub Sterte fcb. = zorgen, dat iets ter
bestemder plaatse komt; ldj. Sie mit ibn au4
bent Oaufe, au& ben Vlugen = mask dat hij
uit mijn huis, uit mijn oogen komt; ficb eta).
bout iatf e fcb. = zich van iets ontdoen, afmaken; einen au& bem liege, att6 ber felt
fcb. = uit den weg ruimen; bie Krbeit Witt
gar nicbt fcb. = wil heelemaal niet vlotten.
II. fcbarfen, It. (4.)
WIffe; T rUf, fcbitfe;
fcbaffe! gefcbaffen) = scheppen, tot stand brengen.
Sit affen1Ibrang, m.; =tuft, 113. = Echeppings drang; -lust.
Sitafifer, tri. –u, – = verzorger, huisbestuurder; eenz. te knecht op een hoeve.
– = kuiper.
ScOaffter, nt.
– = kondukteur (bij
ecti afflter, m.
't spoor); [huisbestuurder, oeconoom].
–, –en = woning of ambt
Sitaffnere,
van den oeconoom.
–, –nett = huishoudster,
erfiatrtterin,
bestuurster.
Scharriarbe, ro. = duizendblad.
ediarberbe, ht. = kudde schapen.
Zdtarbirt, m. = schaapherder.
Scitarbuftett, tn. = droge hoest.
erbaffitec4t, m. = herdersjongen.
ediarteber, t. = schapeleer; er rei5t au4 tries
Scb. = hij gaat op den loop.
fcbarlebern = schaapleeren.
Sttiirtein, f. –4, – = schaapken, schaapje.
fdiarmiiffig = als een schaap, schaapachtig.
Scitarntlft, m. = schapemest; (stud.) onzin.
Scitafott', T. –(e)4, –e = schavot.
SdtarPela, m. = (pels van) schapevacht; ein
Uott im Scb. = een wolf in een schapevacht.
Schanfiftere, vfMerer, m.; =
Echape 11 schaar; -scheerder ; -scheren.
SefjafsYgefiffit,
= schapegezicht; dom, onnoozel gezicht.
tn.
=
schapebout.
ernatneule,
Scriafdlteib, f. = schapevacht; ein RBotf in
Scbat4fleibern = een wolf in een schapevacht.
6(1004'101f, m. = schapekop, domoor, domkop.
edjaWttafe, to. = schapeneus; leelijke domkop; een appelsoort.
eitatftarl, nt. = schaapskooi, schapestal.
Stharftanb, m. = stapel, voorraad schapen.
adjaft, nt. –(e)4, Scblifte = schacht (van

II. edia'be, tn. –n5, Scbtiben = schade, na- Scbiiferet,

deel, beschadiging; ben, S.. n ausOeffern =
't gebrek herstellen; a..tt erfeiben =nadeet,
verlies lijden; ba4 Oau5 bat mebrere Scbaben
ertitten = is op verscheiden plaatsen beschadigd, heeft erg geleden; barau4 ift ibm ein
grofier G. ertbacbten = daaruit is een groot
nadeel voor hem ontstaan; fort mit S..nI=
weg er mee! ittnerer S. = inwendige beschadiging, wood, kwetsuur; S.. n admen =
schade lijden; oftener S. = open wonde; e4
tbirb fein S. nicbt feta ob. rein S. fur ibn
fein hij zal er geen nadeel bij hebben; au
S ..n fommen = gewond worden, verkeerd
uitloopen; aum S teine4 $rinaipat6 =iten
nadeele van zijn patroon; ectiaben in ber
Q3ertbattung = gebreken in 't bestuur; tver
ben S.. n bat, braudjt fur ben spott nidjt au
forgen
wie de schade heeft, heeft ook de
schande ; zie ook f I u g.
sciiifbei, tn. –4, – = schedel, kop.
StbabetIlbobrer, m.; =bruit, m.; :1e4re, iv. =schedel II boor; -breuk ; -leer.
C^dja'belftatte, t). = Schedelplaats, Golgotha,
Calvarieberg, Lijdensberg.
frnctibett, fcbtu. (b.) einent = schaden, benadeelen, nadeel toebrengen, kwaad doen; bag
fcbabet nicbt4 = dat hindert niets; ba4 tbirb
feinem Mute Kt. = dat zal zijn goeden naam
schade, kwaad doen.
SMa'benerrati, m. = schadevergoeding; Scb.
forbern, bertangen = schadevergoeding eischen.
[2dm'benteuer, 1. = brand].
Sdia'bettfreube, tv. = leedvermaak.
ftfia'benfrob = blij over 't leed van een
ander, nijdig.
fcbab'aft = beschadigd, bedorven, gebrekkig, geschonden; (bon Btibnen) slecht, aangestoken.
— = slechtheid; slechte
Sitablutft-igreit,
of gebrekkige toestand.
fcbtb. (b.) einen = nadeel toebrengen, benadeelen; einen an ber %bre fcb.=iem.
in zijn eer te kort doen.
–, –en = benadeeling,
verongelijking.
= schadelijk, nadeelig, verderfelijk,
verkeerd; ber 8ein ift bir fcb. = is nadeelig of
verkeerd voor je; to ettr. ifi ber eefunbbeit
fcb. = is slecht of schadelijk voor de gezondheid.
ScbiiblitOreit, hi. – = schadelijkheid enz.
Seljabling, m. –(e)4, –e = schadelijk insekt,
dier, wezen.
fitablod = schadeloos; einen fur ettb. fcb.
batten = voor jets schadeloos stellen,
iem. iets vergoeden.
schadeloosstelling,
acijabloObattung,
vergoeding.
S'Itaf, C. –(e)4, –e = schaap; schaapskop,
onnoozel mensch; fromme4 Scb. = mak schaap;
zie gebutbig.
Scbafbotf, tn. = ram.
SMardiett, f. –4, – = schaapje; schapewolkje; er bat fein Scb. im Zrocfnen = hij
heeft zijn schaapjes op 't droge; er bat fein
Scb. getcboren = hij heeft zijn voordeel er
mee gedaan.
Zitarbrecf, tn. = schapemest; (stud.) onzin.
Oarbiinger, m. = schapemest.
eatjiilev, at. –6, – = schaapherder, [scheper];

lane, hellebaard, zuil, laars, veer); lade (van
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een geweer); Stengel (van planters); stam
(van boomen).
fitartett, fcbtn. (ti.) = (een geweer) monteeren,
van een lade voorzien; (laarzen) schachten.
etOarIlluelbe, iv.; :tootle, tv.; :3urbt, tn.;
:311Mter, in. = schapeHweide, -wol; -teen;
-fokker.
= shah, sjach.
SMai), m.
jakhals.
m. —(e), —e
—n = schakel, schalm, ring,
stioale, tn.
draad.
— = grappemaker, guit,
Sttitifer,
schalk.
Stbarerer, iv. —, —en = scherts, gekheid,
guitestukje.
ftbirfern, fcbtv. (b.) =-- schertsen, stoeien, gekheid maken, mallen.
I. fcbal = (van dranken) verschaald, flauw ; laf;
(fig.) laf, flauw; fcbater Stopf = onnoozele kop.
sjaal.
II. Scruff, m. —(e)4, —e u.
— = schaaltje, schoteltje,
Sitiintett, 1.
kommetje.
ectja q e, —n = schaal, schotel, kom,
nap, beker; (van vruchten, worst e. d.) schil;
(van noten) griitte ecb. = bolster, butte Sob.=
dop ; (van eieren) dop, schil, bast ; (van oesters)
schelp; (van kreeften) schaal; (om te wegen)
schaal; fatte Scb. = koude schotel, koude
wijn- of biersoep; (jag.) hoef; Me duf3ere eco.
ber tinge = de oppervlakte of de buitenkant
der dingen; bfe Sob aten feine& Borne = de
fiolen van zijn toorn.
(boomen, appelen) schillen ;
fcbinett, fctio.
(eieren) pellen, schillen ; (noten) (ont)bolsteren ;
(gerst) pellen; bie ,aut fobtitt ficb schilfert
af; einen fcb. = iem. van zljn geld berooven;
fidj atO feiner nteibung fob.= zlch ontkleeden;
tnie au4 bem i gefcbatt = om door een ringetje
te halen, of hij uit een doosje komt.
schelp.
Scbalengebaufe, f.
ed)arbett, tn. — = lafheid, flauwheid, oppervlakkigheid, verschaaldheid.
Stbatliengft, m. = hengst.
frnalig = met een schil, met een schaal, met
een bolster, schaal..., schelp...
ScOaff, —(e)4, —e (u. Scbectfe) = schalk,
guit, schelm; [laaghartig mensch, schurk,
valschaard]; (gewest.) stomme knecht; bet
Sob. fist it to (rittting0 im %wren = hij is een
leeperd, een grappemaker; zie Q3 a t g.
fstainjaft = schalksch, guitig.
Sitairbaftigfeit, tn. — = schalkschheid, guitigheid, slimheid, poets.
valsch vriend.
Scrialf4'freunb, m.
SobalfWinertjt, m. = ontrouwe knecht.
erbatf4Itarr, m. = grappemaker, nar.
StalWobr, f. = die zich doof houdt, die
Oost-Indisch doof is,
edutifeftreick m. = guitestreek, grap.
atrial, tn. —(e)4, —e (u. Scbiitte) = geluid;
galm (van klokken); geschal (van bazuin,
trompet); geluid (van schoten, van den donder);
klank (van woorden); fig. roep; ein teeter act.
= een holle klank, een nietsbeteekenend
woord.
adjait'llbeciett, 1.; :bead, = klank Illaekken;
-bord (galmbord).
scijairbtafe, tn. = keelblaas (bij kikkers).
Td)atite
fd)arten, fcbtn. u. ft. (b.) (e fit attt;
u. fcboa; fcbattete u. fcbtifte, fcbane! gefc4aUt)
= klinken, galmen, weergalmen, schallen,
schateren; fobarienber Zeifatt = daverende
toejuiching; zie Oetticf)ter.
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Srijalrborn, 1. = galmtrechter (van een
trompet).
erimit'ffieOre, tn. = geluidsleer.
ScOafill)ott, T. = klank-, galmgat.
klanknabootsend.
fcriatritaitabutettb
fttallo = weerloos, gevoelig.
StOairrottr, = spreekbuis.
geluidsgolf.
Sdiallivette,
Sifiatuter, tn. —, —en = schalmei, herdersfluit.
SMatotle, to. —n = sjalotte, kleiae ui.
Nartett, fcbtn. (b.) = beschikken, regeeren;
mit etiv. fcb. = met iets (naar believen) handelen; fcb. unb tnatten = zijn gang gaan, als
heer en meester handelen; taf3 ibn fob. laat
hem begaan.
— = loket, schuifje, raampje,
Sobarter, m.
luik; [roeispaan].
loket ltSMat'terilfettfter, T.; : iittnung, tn.
raampje; -opening.
Sdiartier, 1. = schelpdier.
f., :utonat, m.; :ta g, In. =--schrikkellijaar, -maand; -dag.
hi. —, —en = 't schillen, pellen,
doppen, bolsteren.
sloep.
—n
ScOatuti'Ve,
Scbaut, to. — = schaamte, schande; schaamdeel.
—n = signaal van overSchantaln, tn.
bijdraaien, den
gave; Scb. btaf en, fcbtagen
aftocht
schaambeen.
Sitantliebt,
lies.
Scham'bug, tn.
frOalnen fcbtu. (b.) = zich schamen; fidj
net einen fcb. = zich voor iem. sch.; ficb fiir
einen fcb. = zich voor (d. i. wegens) iem. sch.;
ficb einer Sacbe ob. itber eine Sacbe Tcb. =
zich over iets sch.; idj fcbiime micb au 'obe =
ik schaam me dood.
= gevoel van schaamte,
Scijaufnefiibt,
schaamtegevoel.
CifiamInft = schaamachtig, beschaamd, zedig,
verlegen, bedeesd, eerbaar.
— = eerbaarheid, zedigSc4ant'haftigieit,
heid, bedeesdheid.
= bedeesd, verlegen].
Sifyun'tnottett, tn. = schaambeen.
f djam'to4 = schaamteloos, onbeschaamd, driest,
brutaal.
—, —en = schaamteloosZdjantlofigreit,
heid enz.
—; Sitantottelteitt, in.,
ScOantotle,
= vuurvaste steen.
Stbantotle3iegel,
fitanerot = rood van schaamte; 44. macben =
doen blozen; fcb. tnetben = blozen.
eitaneriite, tn. blos van schaamte, schaamteblos, schaamrood.
Sitatavaltar, tn. = gruwelaltaar.
fr4 attbg bar = schandelijk, onteerend, schendend.
C^djanb'Ilbilb, f.; :brief, nt; ztiube, in.; :biiipte,
schendllbeeld, -brief; -tarok; schandpaal.
Zdiatib'berfel, = dekmantel (om de schande
te bedekken).
Zdjan' be, tn. — = schande, smaad, oneer;
beschadiging, verminking; einem St. macben =
iem. schande aandoen; Scbanben bather = om
de schande (te vermijden); au Sobanben (ook:
8u fcbanben en aufcbanben) gebn = bederven,
vervallen, te niet gaan; ficb au Scbanben tau=
fen = zich ziek of dood loopen; au Scbanben
macben vernielen, bederven; eine ,t)offnung
au Scbanben madden = verijdelen; eing3ferb au
Scbanben reiten = een paard (half)dood rijden;
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Krmut ift f eine Scb. = armoede is geen
schande'; zie ook ,o f f nun g.

fitiitt'bett, fcbin. (b.) = schenden, ontheiligen,

schandvlekken, onteeren, beschadigen, verminken; zie %rntut.
Sc4iin'ber, in. --, – = schender, onteerder,
ontwijder.
Selytttb i tlett m. = schandvlek.
Scijaitbi gebicbt, f. -= schendgedicht.
Sc4aittegetb, f. = schandegeld; schandprijs,
spotprijs.
Sttanb'gentiilbe, f. = schandelijke schilderij.
Sitanb'gefritirtite, tn. = schandaalgeschiedenis.
Selytnb i gefelle, nt. = schendbrok.
Schanb'nforte, in. = schandklok (die geluid
wordt, als iem. aan den schandpaal staat).
Sitattb1 ant, nt. = schandkoop (d. i. een
schandelijke koop en een koop tegen spotprijs).
Sitantefeben, 1. = schandelijk leven.
fobiinb'liM = schandelijk, onteerend, schandalig, erg, \ ersch rikkelij k .
Zdjaith'llieb, f.; :mat, 1. = schand !Pied ; -merk
(of: -teeken).
Sctiattb'ntaul, 1. = schendtong.
Scban/Vitante, m. = schimpnaam.

Sclianblpfa41, m. (ob. :-Ciinte, in.); 4ciirift,
' iv.; :tat, M. = schandlIpaal; -schrift ; -daad.
Sitatiblitet, m. = schimptitel, smadelijke titel.

Scijiin' bung, in. –, –en = schending, onteerin g, ontwijding, beschimping, lasteriug,
verkrachting, verminking, schennis.
Seljattblvelb, f. = schandelijke, eerlooze vrouw.
Sitanb i tuorte, q3. – schandelijke woorden.
ScOnVaunge, tn. = schendtong.
Sitat-tf, in. –(e) = drankverkoop, herberg.
Sitanler, in. ----, – = sjanker.
SdiatirgereditIgtelt, to. = vergunning(srecht).
Z di an f't o tta effi o it, in. = vergunning.
Sitattiluirt, m. = herbergier.
ScbanAg arbeit, tn. = schanswerk, schansarbeid.
Scbana'arbeiter, in. = schanswerker,-graver.
Sctjan'o, U. –, –n = schans, redoute, aarden
wal; schans (op schepen); [kans]; fein 2efien
in bie cf). fcbtagen = op 't spel zetten, in de
waagschaal stellen.
fit-m-11'3ot, fcbin. (b.) = schanswerk verrichten;
hard werken, blokken, sjouwen.
Sitatt'Aer, tn. –b, – = schansgraver; blokker.
Sam 411 griiber, nt.; :foal, m.; :pfatit, en. =
schansilgraver; -korf; -paal (palissade).
SAatt3 i ttie4r, lv. = afsluiting door een schans.
Sitatiptierf, 1. = schanswerk, verschansing.
ScliatiA'Aeurt, f. = schansgraversgereedschap.
Sclyttql , 1. –(e)?,, –e = (nbrb.) schap, plank,
kast.
5r4aP i tlel, 1. –b, – = krans (een hoofdversiering voor meisjes).
SMar, In. –, –en = schaar, troep, bende,
hoop.
caltaraibe, in. –, –n = charade, lettergreperaadsel.
Scfmr'artieit, in. = heeredienst.
Scbarlie, W. = schollevaar.
fttarlien, fc4iir'bett, fobin. (b.) = snijden, klein
snijden (kool e. d.).
Zdjar t bod, nt. –(e) = scheurbuik, skorbuut.
fifia'rett, jcbin. (b.) = scharen, vereenigen,
ordenen, schikken.
'Zttii'rett, V. = scheren (klippen aan de
Zweedsche en Finsche kust).
fdia'rettitnife = in scharen, troepen, benden.
I. fcbarf (fcbarfer) = scherp (Il3infet, t3atrone,
ffig); fel (Sonne); fcbarfe Weinebr = getrokVAN GELDEREN 7
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ken geweer; fcb. taben, fcbieten = met scherp
laden, schieten; fcb. befcbtagen = (op) scherp
zetten; einen fcb. macben = iem. oplettend,
waakzaam, wantrouwend maken , [fcbarfe gage
= pijnbank]; fie famen fcb. aneinanber = zij
vielen elkaar scherp aan; fcb. fabren = zeer
snel rijden, er over heen vliegen; a getfcb.
= 't is druk (met 't weak); attsu fcb. macbt
fcbartig = al to scherp snijdt niet; frilb fcb.
MO ftuin0 = vroeg rijp, vroeg rot; fcb.
auf einen baben -,-- 't erg op iem. gemunt
hebben.
II. Zaino', f. –(e* –e = scherpe kant, 'tscherp.
Scijarrblict, m. = scherpe blik; scherpziendheid, scherpzinnigheid.
fro arrülicietth ---- scherpziend, scherpzinnig.
Zebiirle, to. –, –n = scherp, draad, snede
(van een mes e. d.); scherpte (van omtrekken); scherpheid, wrangheid (van vochten);
scherpheid, gestrengheid (van wetten e. d.);
scherp, scherpe kant; scherpte, scherpzinnigheid, juistheid.
fr4arrectig = scherphoekig.
fitiirlett, ROW. (b.) = scherpen, slijpen, wetten; (bie Genf e) haren, wetten; (einen 97tilbt,
ftein) billen; (eitt 43ferb) op scherp zetten;
(bie tuft) scherpen, prikkelen, opwekken;
einem bc0 Oeroiffen idj. = iems. geweten doen
spreken.
fMarrgetaben = met scherp geladen.
fdjarflantiq = met scherpe kanten.
Sitarrutacter, m. –s, – = buitengewoon
streng persoon.
Zit arfinattereF, W. = overgroote gestrengheid, strenge maatregelen.
Sitarrrennen, f. = tournooi met scherpe
wapens.
SMartrieüter, m. = scherprechter, beul.
5itarrric4terautt, 1. = scherprechters-, beulsambt.
ScijarfricbtereV, iv. –, –en ,-- woning of ambt
van den beul.
Zeijarrfcbleign, f. = scherpschieten, schietwedstrij d.
erbarricimfb m. = schot met scherp.
Sitarrfcbiltie, m. = scherpschutter.
Zdjarfficiit, tu. = scherpziendheid.
frijarffichtig = scherpziend; scherpzinnig,
schrander.
Scriarrficbtinfeit, W. – = scherpziendheid;
scherpzinnigheid,fijn onderscheidingsvermogen.
Scflarrfitut, in. = scherpzinnigheid, schranderheid.
frtarrittutig = scherpzinnig, schrander.
Setjarrfinninfett, to., zie Scbarffinn.
Zdiiirluun, in. — = scherping.
fitarfluittflig = scherphoekig.
Scijarlaci), m. –(e)?., = scharlaken, vuurrood;
(ook 1.) = scharlakenkoorts, roodvonk.
fitarlacliartia – roodachtig.
fitarlathen = scharlaken, scharlakensch.
ZMarlaffillfarbe, In ; :Reber, f. = scharlaken 11 kleur; -koorts (of roodvonk).
ScijarlaMfriefet, f. u. in. = gierstuitslag,
gierstkoorts, mode gierst.
SMarlad)fraut, 1. = scharlei.
fitarlarimut = scharlakenrood.
Sitarlatan', in. – (e)?,, – e = charlatan, kwaksalver.
SMartatatterie', in. –, – it = charlatannerie.
Seijariel', m. –(e)"4 = scharlei, muskadelsalie.
[fMarlen'vit, fcbm. (1).) mit ben Viugen = been
en weer dwalen].
35

febartnant.
miarntant' = charmant.
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feljarmie'rett, fcbib. (b.) = charmeeren, betooveren, verrukken.
ScOariniit'pl, T. —4, — = schermutseling.
trInirntiit'ae(1)n,.40artnuitte'ren, fc0b). (ti.) =
schermutselen.
Schatutii4ler, m. —4, — = schermutselaar.
Scbarn, zie Scbarren III.
Sit antler', f. —(e)4, —e = scharnier, scharniergewricht, hengsel; er fit gaits au4 bem
Scb. = uit zijn gewone doen.
Sitiirlie, tn. —, --0 = sjerp.
ZchnrOie', tn. —, —n = pluksel.
Zdytere, tn. —, —n = krabber, schrapper;
schraapsel (uit kookpotten).
I. fitar tren, fcbtb. (b.) = graven; krabben (met
de voeten), wroeten; schr,ppen, schrapen;
schuifelen (als teeken van misnoegen); eine
2eicbe in bie %rbe fob. = in den grond
stoppen.
H. St0ar'ren, f. — = gekrab, gewroet, geschuifel.
III. Se0artren, m. —b, — = vleesch-, broodstalletje.
ettarrliattL m. = gierigaard, schraper.
Sit arefufb zie Stra0u13.
scijaffittnieb, m. = gereedschapssmid, egsmid.
ZrOarle, iv. —, —n = schaard, schaarde,
kerf; spleet (als in een hazelip); schietgat;
streep; (plant) zaagblad; eine Scb. au4iveten
= (fig.) een fout, een verlies herstellen of
een schande uitwisschen.
Sttartele, iv. —, —n = oud prul (vooral van
boeken gezegd).
Zrbarteleutiiinbler, iv. = koopman in oude
boeken.
40a-et-III = schaardig ; zie ook f cb a r f.
Srba t rung, W. —, —en = verbinding (van
twee bijgangen in de mijn of van twee rivierarmen).
[SMarluatte, in. = patrouille, wacht. Sitar':
tviittter, m. = soldaat van de wacht].
Sitariven'3ef, m. = boer (in 't spel), ook een
kaartspel; uiterst gedienstig mensch,duivelstoejager; onhandige buiging.
frOariven'3eln, fcbiv. (lj.) = zich door overgroote hulpvaardigheid aangenaam trachten
to maken, druk heen en weer draaien; de
meisjes naloopen.
[Sitarlveri, f. = heeredienst, zwaar werk;
bijwerk. ft0arluerfen, Wm (b.) = hard werken, zwoegen. Sc0arluerfer, m. = bij-werkman
(te leveren door den j n ft in a n n, zie ald.)].
erbar'inerintabc0en, f. = hulpmeisje voor
zwaar werk (vgl. S cb a r ib er f er).
frnarfen, fcbib. (lj.) = wegjagen (van school
bijv.).
I. edjaften, m. —4, — = schaduw, lommer,
schim, hersenschim; Scb. iberfen = schaduw geven; nicbt emit Scb. bon ear = geen schijn of
schaduw van gevaar; ein Scb. bon 931-fttnut=
een zweem van wrevel; einen ob. eta,. in Scb.
fteffen = iem. ofiets in de schaduw stellen ; einen
Scb. bon ettu. baben = een zwakke, gebrekkige
voorstelling van iets hebben: hit Scb. fiten =
in de gevangenis zitten; begraven in Scb.unb
Scblummer = begraven in nacht en sluimering; ba4 Elleicb ber Scb. = 't schimmerijk.
II. frOattett, fcbib. (b.) = schaduw geven, beschaduwen; [een schaduw zijn van].
Scinthenbilb, t. = schaduwbeeld, silhouet;
schim.
eitartenfarbe, iv. = schaduwkleur, omber.
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Scbartenfiirft, m. = vorst in 't Schimmerijk, Pluto.
Sttatlengang, m. = schaduwrijke, donkere
laan.
fitatiten0aft = schaduwachtig, schimachtig;
vaag.
SMatlenfihtig, m. = schijnkoning; ook =
Scbattenfiirft
Schatlenlanb, f. = schimmerijk.
Schat'tenlittt,f. =licht-en-donker, clair-obscur.
frOartento4 = schaduwloos.
I. Sttarteitteick f. = schimmerijk; onbeduidend rijk.
II. fc0at'tenreid) = schaduwrijk, lommerrijk.
Sr0atlenrelfter, tn. = silhouettemaker.
Srijatlenrift, m. = schaduwbeeld, silhouet;
vluchtige schets.
SMatlenfeite, in. = schaduwzijde.
ZdjatleniVief, f. = schaduwspel, Chineesche
schim.
SMati tenufg, iv. = zonnewijzer.
Sitatlenitieft, iv. = schimmerijk.
ettaftentuerf, f. = schaduw (op schilderij);
beuzelarij.
SMatlemeiger, m. = zonnewijzer.
ScOatlerftrIc0, m. = neerhaal.
fitattie'ren, fc0n). (0.) = schaduwen, afschaduwen, schakeeren, nuanceeren.
Sifjattle'rung, iv. —, —en = schaduwing
enz., nuance.
felyalig = schaduwrijk, lommerrijk.
Scijatittle, iv. —, —tt = geldkistje, juweelekistje, cassette; privaatkas.
Zdiaturlengefber, lat. = privaat-inkomsten.
Sr00, m. —es, Scbate -= schat, rijkdom,
schatkist; lief, vrijer, jongen, vrijster, meisje,
schatje; [schatting, belasting].
StiAtfautt, f.=schatkist, rekenkamer, departement van financien.
frftalliar = te waardeeren, schatbaar, waardeerbaar; Z5'br fcbatbare4 Scbreiben = Uw
hooggeschat schrijven.
Sitii0liarreit, ib. — = waarde, verdienste.
Sci)thf ' clicti, 1. —4, — = schatje, liefje.
frhat'3eit, fcbto. (b.) = schatten, taxeeren,
waardeeren, achten; fcb. auf = schatten,
taxeeren op; icb fcbiite e4 mir our Wyre =
ik stel er een eer in, reken 't mij tot een
eer.
fitiir3enftert = achtenswaardig, schatbaar.
Sdiiit'Acr, tn. —4, — = schatter, taxateur.
Sitalffirliber, tn. = schatgraver.
Sr1)01antmer, to. = schatkamer, rekenkamer, thesaurie.
ScbalflanAlcr, m. = kanselier van de schatkist (in Eng.).
Sc001aften, m., :rafteben, f. = geldkist,
cassette.
Scryttruteittcr, m. = schatmeester, -bewaarder,
betaalmeester.
Si:0011*in, m. = schatkistbiljet.
SciAt'Auttg, to. —, —en = (belasting volgens)
aanslag.
ettatfong, in. —, —en = schatting, waardeering, taxatie.
St0iitfaungftert, m. = geschatte waarde.
Sitauf tn. —, —en = tentoonstelling, schouwspel; bezichtiging, schouwing, monstering;
our e. augterfen .-,--- ten toon stellen, uitstallen;
iun iiffentficben S. ftebn ---= openlijk te kijk
staan; ettn. iur e. tragen = iets ten toon
spreiden; met iets te kijk of to koop loopen;
[3ur S. teen = uitstallen; Sur S. filbren =

ZehattattOfteliting.

547

(rondleiden om te) laten zien; auf bie S.
uitgaan om een bruid te zoeken].
gebn
= tentoonstelling.
Seljan'auOteffung,
Stbaub, nt. —(e) , —e u. Scbdube = stroowisch, boschje stroo.
—n = lang overkleed, mantel.
Scfjau'be,
frijaut begierig = kijklustig.
Scbaulirot, 1. = toonbrood.
= kijkspel.
Sitaulmbe,
h). = schouwtooneel, tooneel.
Scrjau'ber, m. —a, — = huivering, rilling, ijzing,
afschuw; schroom, eerbied, ontzag.
fit aulnrerregenb, frOau'berOaft = huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk.
ScOan'berbaftinfelt, — = afschuwelijkheid,
't ijzingwekkende.
[frhaut(e)rig = huiverig, huiveringwekkend.
frOan'bertir4 = huiveringwekkend, ijzingwekkend].
iMau'bern, fcbin. (b.) = huiNeren, rillen;
trillen; icb fcbaubere, mir ob. mid) fcbaubert=
ik huiver, ik ril; un g fcbaubert ein fftenicb,
ber = ons doet een mensch huiveren,
die ...; fcbaubernbe Stifle = huiverende of
huiveringwekkende stilte; bie fcbaubernbfte
Syne = het ijzingwekkendste tooneel.
fcbauberiW (stud.) = f cb au b er f) a f t.
frbau'berinflit = ijselijk, afschuwelijk, ijzingwekkend.
frOau'en, fcbtn. (b.) = zien, kijken, [aanschouwen, schouwen, keuren]; trau, fcbau, teem =
zie toe, wien je vertrouwt; er fcbaut berregen,
traurig brein = hij kijkt verlegen, treurig.
Sitnit'enbe, f. = staaleind, omslag.
— = (hevige korte) bui
SrOcati er,
(regen, hagel, onweer).
— = huivering, rilling,
Sitatfer, m.
ijzing, aanval (van koorts, smart e. d.); 6
er ging mij een rilling
micb ein S.
door de leden.
III. [erijau'er, 1. -- g , — = afdak, beschutting,
schutting, schuur, loods].
117. [ScOau'er, nt. —d, — = schouwer; keurder; ziener, profeet].
V. Sc4au'er,
--g, — = sjouwer.
f. = gruwelstok.
Schau'erbrama,
Sitau'erge1cOirtjte, = ijselijke, ijzingwekkende, akelige geschiedenis, om van te rillen.
fMateerig = ijselijk, akelig, huiveringwekkend; (van 't weer) buiig, kil.
sjouwers, sjouwerlui.
itauer'teute, $f.
frijau'erticb = [huiN erig]; akelig, ijselijk, huiveringwekkend.
fttau'ern, fcbit). (f.) = huiveren, rillen; ein
fcbauernbeg l xempet een ijzing- of afschrikwekkend voorbeeld; fcbauert buret) bie fjotjen
$appeln = er gaat een huivering door de
hooge populieren; e g fcbattert = het regent,
hagelt of sneeuwt hevig, 't is erg buiig.
er4au'erilitadit, Yu.; =tat, = akelige, ijzingwekkende nacht; a., ij. daad.
frimu'erboff = ijzingwekkend, ijselijk, akelig,
afgrijselijk.
= staatsiemaaltijd, -schotel
cimu'effen,
(alleen om te zien; vgl. S dj a u g e r i cb t).
Scijaujel, —n schop (voor zand,
kolen e. d.); schep, schepbord (aan een waterrad); blad (van rceiriem, anker e. d.);
gewei (van den volwassen eland e. d.).
Stbauleffiirmin = schop-, schepvormig.
good, vriend Hein.
ettattleintanit, m.
fdynefeitt, fdpn. (0.) = scheppen, met de
schop bewerken, graven, schoffelen.
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Stbaujetrab, = scheprad.
Scbaulefftiet, in. = steel van een schop.
Sobattlettfter, f. = (winkel)raam, (uitstal)raam, -kast.
Scbau'gertitt, f. = pronkschotel.
djau'lleriirt, T. = steiger, tribune.
Schaus tian, 1. = sehouwhuis (voor lijken).
Scijoulaftett, m., zie Scbaufenfter.
—n , schommel, schop, wip.
atftelbrett, 1. = schommel-, wipplank.
fccat'rettt, fpm. (b.) = schommelen, slingeren.
Sctinu'relpferb, f. = hobbelpaard.
Scijaulci politif, W.; =ftubt, ; sitjitem, f.
= schommelllpolitiek (baskulepolitiek) ; -stoel ;
-systeem (baskulesysteem).
— = schommelaar.
m.
= kijklust.
Sitatefuft,
fit auluftig = kijklustig, kijkgraag.
(taunt, m. —(e)g , Scbiiume = schuim; Scb.
bar bem 931unbe = schuim op den m. (van
woede); au Scb. inerben = in rook opgaan,
te niet gaan; Zrtiume finb Scbiiume = droomen zijn bedrog.
Scimunfartig = schuimachtig.
Scfmuntliier, f. = schuimbier.
= schuimblaasje.
Scbaiulitafe,
Scbaulneifter, m. = keurmeester, inspekteur.
fcban'inen, ffbill. (b.) = schuimen (in alle bet.);
mousseeren.
schuimend, mousseerend.
fitiittlnenb
fitaum'aeboren = uit 't zeeschuim geboren;
bie Scbaumgeborene = Afrodite.
Scijettim'aufb, T. = klatergoud.
fitauttnig = vol schuim.
Scbctum' fate, no.; :tette, iv. = schuim spaan ;
-ketting (mondketting van een paard).
Samuwaraut, 1. = veldkers.
Sciictum' m.; W.; :Wein, al. =
schuimlepel; schuimende zeep; sch. (mousseeronde) wijn (champagne).
Srbau ' ittiime, tn. = medalje, gedenkmunt,
gedenkpenning.
Sefictifpfatf, tn. = schouwplaats, tooneel.
— = sjauri (d. i. vergadering
ScOau'ri, f.
van stamhoofden in 0.-Afrika, ook oorlog,
strijd).
frimuir14, zie fcbauerig.
schouwspel, tooneel, tooneelScijaujOiel,
stuk, uitvoering: [ook: schouwburg].
= tooneeldichter,
Zdjau'fl.viethicilter,
dramatisch dichter.
Scbaulpielbiditung, tn. = tooneelpoezie,
tooneelstuk, dramatisch gedicht,
Srbau' flAeler, m. = tooneelspeler.
frtiaujOieferu, fcWv. (tj.) = (eig. en fig.) komediespelen.
Sitatt'fpietbauL = schouwburg.
tooneelspeelkunst.
Sitaulpielfunft,
= tentoonstelling, uitstalSMauiftellung,
ling, vertoon.
f. = medalje; uitstallingsstuk.
I Sitaule, m. —n, —n = gek, suffert].
Sttaultrck nt. = tafel met toonbrooden.
cliateturtten, 1. = gymnastiek-voorstelling.
— = afschrapsel, afval (bij de
Sciyi be,
vlasbraak).
zie cf) eft
Stbeifj, m.
= cheque, wissel.
I. Srbeci, m. (e)&, — e u.
II. Sebelf, m. —en, —en; Srbecle, tn. —, —n
= gevlekt, bont dier (paard, koe).
febeetin = gevlekt, bont; er facbte ficb fcb. =
hij lachte zich een butt, een stuip; bac: ift
te bunt, te gek.
mir
35$
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–n = cedul, ceel.
Crbe'bel, Sr4e'buf,
fcfject = scheel, loensch; scheel, afgunstig.
= afgunst, nijd.
Meerfuctit,
= afgunstig, nijdig.
= schepel; ook: een
cijeffel, m.
akkermaat; zie ook 2 f dl t.
fdyffeItt, fcbtr. (b.): ba,?, Oetreibe fcbeffeft
't graan geeft rijkelijk.
SMeffelfad, m. = schepelzak.
frOeffclitielfe = bij 't schepel, bij schepels.
= schijfje, sneetje,
ScOeibAnt, f.
ruitje, honigraat.
I. [ilterbe! = morgen brengen! ik denk er
niet aan!]
II. Stbri'be, tv.
–n = schijf, plak, snede,
(venster)ruit.
frbeilienartin = schijfvormig.
Scberbeitiwnig, nt. = honig in de raat.
eiteirbettfitiefiett, 1. = schijfschieten.
Stlyi'benftattb, tn. = (schiet)schijf.
= bij schijven, schijfjes, sneetjes.
Srbeillettluerfen, f. 't werpen met de schijf.
Selben3eiger, tn. = markeur (bij 't schijfschieten).
SrPeld), zie Scbeir.
fiteib'bar = scheidbaar, te scheiden.
– n = scheede; scheiding, grens.
Srbei'be,
Cdierbeforief, m. = scheidingsoorkonde, -brief,
scheidbrief.
tn.
Crberbellimift,
=iiinftier, m.;
scheillkunde; -kundige; -lijn (ook: scheidslijn).
= scheids-, tusschenmuur.
SMei'betii auer,
= pasmunt.
Sitelbentiiny,
frijerbelt, ft. (b.), (id) icbeibe; fcbieb; fcbiebe;
fcbeibe! gefcbfeben) = scheiden, [beslechten];
fcb., (f.) = scheiden, heengaan; fi =
(zich) scheiden, uiteengaan; lair finb (le=
fcbfebene Bute = 't is uit tusschen ons; auk
feinem ltmte 1. = zijn at/Mt vaarwel zeggen,
zijn ambt neerleggen ; atO hem 2eben f. = babin
f. = sterven, overlijden.
-formic = scheedevormig.
= punt van
Srbei'bellOutift, M.;
scheiding; uur van scheiding.
Zdjei'bettiattb, tu.= scheidEmuur (eig. en fig.),
tusschenmuur.
Srlici'bettictifer, = sterk water,salpeterzuur.
SclieVbeltica, nt. = kruisweg, twee- of viersprung, scheiweg; am S. ftebn = van twee
een moeten kiezen.
–e = akkergrens.
Sci)eittling, tn.
Stbei'bung, tn. –, –en = scheiding.
reden of grond voor
Scr)erbungOgrultb,
echtscheiding.
= aanvraag tot echtcliel'tunOtlage,
scheiding; bfe S. einrefeben
echtscheiding
aanvragen.
= sheik, sjeik (Arabisch
Scbeir,
opperhoofd).
Sebeht, in. –e =schijn; schijnee], licht,
glans; bewijs, biljet, brietje, muntbiljet, papieren geld ; tvie sin S. einbergebn = als een
schim rondloopen; (in kalenders) neuer, alter,
Bober S. = nieuwe, oude, voile maan; ficb
hen S. geven = zich 't voorkomen geven;
bum S. = voor den schijn; hem S. natt =
schijnbaar; um her Sacbe einen S. iu gehen =om de zaak nog een Blimp, een schijntje te
geven; er beftebt auf feinen S. = hij staat op
zijn (vermeend) recht; ble Tann aeigen beuer
febr bide (Scbeine = de wijnstok vertoent dit
jaar veel idoesems.
= schijnaanval.
Zdyitt'atigx if f,
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fiteitt'bar = schijnbaar, [duidelijk, zichtbaar,
waarschijnlijk].
– = schijnbaarheid.
Scbeitt'barfett,
m. =
ScPeitt'llbetvefluttg, tr.; :MID, 1.;
schijnilbeweging; -beeld; -christen.
f. = hersenschimmig ding.
Sdiein'e0e, tv. = schijnhuwelijk.
fdyetten, ft. (b.) (idj fcbeitte; fcbien; fcbiene;
fcbeine I gefcbienen) = schijnen, lichten, schitteren ; [er taut nicbt fcb. bat er micb bertreibt =
hij wil 't voorkomen niet hebben, dat...; in
schijn zijn]; ber lorfcblag fcbeint nth = lijkt me.
Srlyin'llfreube, tr.; :freunb, tn.; :Priebe, tn. =
schijn II vreugde ; -vriend ; -vrede.
fcbeitt'fromm = schijnvroom, schijnheilig.
cOein' frantiniareit, Iv.; ,aefecOt, f.; wiefir=
famfeit, tr.; :gele4rter, m. = schijnIvroomheid; -gevecht; -geleerdheid; -geleerde.
Cdjein'ligro c, tu. ; :g rullb, In ; =g u t, 1. =
schijn grootheid ; -grond (of: -reden); -goed
(of: -bezitting).
= schijnheilig.
:berrfcljaft, tn. =
ScIyinlinilinrcit,
schijn
-heerschappij.
= bedrieghjke of valsche
Sttein'boffitung,
hoop.
Sitcitti 11 taut, tn.; :fiittig, m ; :frannett, tn.=
schijnlikoop; -koning; -ziekte (of: voorgewende ziekte).
Scbein'maniiber, f. = m!sleidende beweging,
schijnmanoeuvre.
= tijdelijk middel, palliatief.
Se4ein'tnittei,
Sdiein'tob, tn. = schijndood.
friyitetot = schijndood.
Scbein'lltugenb, 41ertauf, nt.; :bertrag,
m. = schijnIdeugd; -verkoop; -contract (-verdrag).
Set) eiteiverlif el, tn. = formawissel.
= zoeklicht, lichtwerper,
Sefieitfitierfer,
lichtweerkaatser, reflektor, rêverbere.
= valsche schijn.
Sebein'inefett,
Zebeit, f. –e(r) brandhout, blok;
[Me Scbefter = 't wrak, de overblijfselen; iu
Scbeitern gain = schipbreuk lijden, te gronde
hij heeft
gaan]; er bat ein S. im Auden
een bezemsteel ingeslikt.
Sebeilet, – ; tn. –n =
kruin (van 't hoofd), scheiding (in 't haar);
(fig.) hoofd; top, kruin (van een berg); toppunt; hoekpunt; born S*itet hi our Bebe,
nom B'ufe bid aunt Scb. = van top tot teen;
im Scb. ftebn = in 't toppunt staan van de
zon bijv.).
1. = schedelbeen.
SchertelfaKirOeit, 1. = kalotje.
5djei ' telllttie, m. = loodlijn, verticaal.
friyileht, Tette,. (ti.) = echeiden, eon scheiding
(in 't haar) maken.
SdielletPunft, m. = top (van een hock),
hoekpunt; toppunt, zenith.
fr4ertetrecbt = loodrecht.
= overstaande hoeken.
Sitertetitititiet,
!Meilen, fcbtn. (b.) = (hout) klooN en.
= brandstapel.
Seijcilertyinfe(n),
stranden, schipbreuk
fifyilern, fcbtn. (f.)
lijden; mislukken.
m.
=
houthakker.
Stficit`bauer,
Se0eit'bot3, = gekloofd hout, hout in blokken.
ftteit'rerOt = loodrecht; vlak.
fetid, zie I dj e et.
–e ---- • groote roeiboot.
I. arbeirty, nt. it. f.
– --= eland.
11. Sitc1r1), tn.
= Schelde.
Siterbe,
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= (dunne) schil, huls.
—,
Sftelle,
feberfen, fr4erfern, fd)ru. (b.) = (af)schilferen.
fitell(e)rin = schilferig.
= schellak.
Sdriertact,
scholletje, belletje.
SeOetritett, f. ---4, —
to.
—, = schel, bel, klokje;
Sitelle,

oorveeg; (in 't spel meest m y. S cb ellen)
ruiten; boei (aan handen of voeten); ring,
klamp (aan een goot); (Noordd.) schil; bie S.
afeben = aanbellen; zie ook a rt b d rt g e n.
fitertett, fcbto. (b.) = schellen, bellen.
Zrberlenbatim, = belletjesinstrument; (een
plant) klokjes-, belleboom.
ertertenbiittturimt, 1. = trilgras.
CiterteitlaL 1.; =titan, nt., =balite, iv. 2c, =
-hoer; -vrouw, enz.
'tklinken van de klokSrfict i tengethute,
jes, klokkespel, klokjesgeklingel, belletuig.
Sitellen4cti4battb, 1. = halsband met belletjes
= narrekap met belletjes.
SebetlertinpOe,
edietIenfrOlittert, m.=bellesle(d)e, arreslee.
= tamboerijn.
Srbelleutroututel,
Scliertettvg, m. = schelkoord.
Sdieff i fifit, m. = schelvisch.
Siteirijengft, zie Scbiilbengft.
SMell'frattt, f , Sitetiltntr3, tr. = stinkende
gouwe.
Zdjefut, —(e)4, —e = schelm, schurk,
deugniet, schalk, guit; antler S. = arme
drommel; toter S. = looze guit; eirt S. gibt
melt at4 er bat = niemand kan meer geven
dan hij heeft; bu barfft mitt einen S. beiten,
= ik ben een schurk, als...; er bat
ben S. int %acren = hij is een looze vos.
= schelmllSitellitettlIftreick
streek; -stuk.
—, —en = schelmerij.
Sttetuterer,
fcbetlitifdi= schelmsch, schelmachtig, schalksch,
guitig.
—, —0 : S. befommen = bromSw if)elle,
men, knorren, een standje krijgen.
fitertett, ft. (tj.) (bu fcbittft, er frbitt; fcbatt;
fcbiiite; fcbilt! gefcboitert) = (einen) schelden;
beknorren; (auf einen) schelden, brommen;
(mit einem) kijven; flucbett nub f. = vloeken
en schelden; [er tart ficb grtiibiger ,f)err f. =
noemen].
— = schelder, brombeer,
Scbeller, m.
k ij yen
f. = scheldwoord.
u. —ta = schema, model,
Sehe'ma,
voorbeeld, overzicht
febetnalifet) = schematisch.
fdientritifie'ren, fibril (b.) = schematizeeren,
gelijkioortig of bijwijze van overzicht behandelen.
— = schematisme, overSclientatWmt0,
zicht, handelwijze naar een bepaald model.
Sitrittet, m. —4, — = voetbankje, tabouret,
laag stoeltje, krukje, schabel.
Sttentett, m. —4, — = schim, schaduw(beeld).
als een schim.
ftte'utertijaft
Sitetti, m. —en, — en = [schenker], herbergier,
kastelein, waard, tapper.
herberg, kroeg, (babr.)
Sitettle, to. —,
bierstalletje, tapkast.
Zdiettlet, In. —4, — = schenkel, dij; been
(van mensch, dier, passer, hoek, tang); stip
(van een mijnladder).
AinuUel,
Sitenleillbrud),
= d iillbreuk; -spier.
schenken, ingieten (bent
fc#ettlett,

ZdJergenblettrt.
ninb) de borst geven; (bier, wijn) in 't klein

verkoopen; geven, schenken, ten geschenke
geven; (Strafe, Scbutb) kwijtschelden, schenken; ficb etm. f. --, van iets afzien; ba y ift bir
nicbt gercbenft = dat is j niet kwijtgescholden;
ettn. gefcbenft befommert iets ten geschenke
krijgen; zie ook 06 a u C.
Stijett'fettamt, f. = schenkambt.
SI:0111er, at. —4, — = schenker, gever.
—, —nen = schenkster, doScijettlerin,
natrice.
Ztentnerce4tigfeit, = vergunning(srecht).
SMettfitiatO, f. = herberg.
Zdienlitt, tv. —nen = schenkster.
Sdientlitabrfien, f. = herbergmeisje.
Siticitt'rectit, f. = vergunning.
Z*11tItittle, Yu. = gelagkamer.
SMenflifrb, schenktafel, buffet, dressoor.
Sttettluttg, tv. —, —en = schenking, gift,
dotatie.
ScOetfitintObrief, tn., :urfttitbe,
= schenkingsbrief, -akte.
Setyttritibet, m. = herbergier, waard, kastelein,
tapper.
Zdjenti tuirtfrOaft,
= herberg, wijn- of
bierhuis, tapperij.
scheef.
frte00 (nbrb.)
= kettingboom (van 't weefScOerliciunt,
getouw).
Siter'be, tv. —, —n [ob. Zdjerlien,
—] = scherf; (bloem)pot; monocle.
Zeber'ilet, rn. — = (aarden) pot, scherf.
Sc4erliettgericbt, f. = schervegerecht, ostracisme.
Siterliett, 1.
—e = sorbet, koeldrank, ijs.
Siteri betztel, m. = scheerzak, scheertasch.
ZcOe're, vv. —, —n = schaar (ook van een
kreeft), gaffeldissel; einen in bie S. neljmen
iem. kort houden, onder strenge tucht nemen; bie grote S. fiibren = het hooge woord
hebben; ook = Scb tire(n).
fely'reit, ft. u. fcbtn. (b.) (bu [fcbierft u.] fcberft,
er [jcbiert tt.] fcbert; fctor u. fcberte; fd3re u.
fcberte; [f Mier! u.] fcbere! gefcboren u. gefcbert)
= (ftart :) scheren, knippen, snoeien; bie 2eute
fcb. = snijden, afzetten, plagen, er geven; (jett
fcbtoacb:) aangaan; roa4 fcbert bicb ba y ? = wat
gaat jou dat aan? bay fcbert mid nicbt = dat
kan me niet schelen of daarover bekommer,
bekreun ik me niet; scheren, spannen; firo
f. wegloopen, zich wegscheren, zich uit de
voeten makers; fcber bit aum Zettfer = loop
naar den duivel; ficb urn etm. f. = zich om
iets bekreunen, bekommeren; laf mitt unge,
fcboren = laat mij met rust, ongemoeid; zie
ook: Stamm, Scbdfcben.
Stte'rettfiVeifer, m. = schareslijper; er bat
ein Olurtbrtilcf tote ein S. = een bek als een
vischwijf.
Site'rer, — = scheerder; mollevanger.
Se4crercr, to. —, —en = plagerij, geharrewar;
S. mit einem baben = geharrewar, ruzie,
gezeur, krakeel met iem. hebben.
Stterfteirt, 1. — = kleine munt, penningske, kleine bijdrage; fein S mit beitragen =
zijn penningske bijdragen of (iron.) een duit
in 't zakje gooier.
edjer' ne, nt. —n, —n = gerechtsdienaar,
diender, dieveleider, beulsknecht, speurhond.
eiter'nenantt, f. = betrekking van diender,
van dieveleider.
Sciyegenbienft, m. = verachtelijke politiedienst, beulsdienst.

edierif.

550

fchieben.

a e'rif, m. — &, — & = (Arab.) sjerif (een titel). Sifjeu'nentor, f. schnurdeur; er tninft mit
bent S. = hij geeft 't duidelijk te verstaan.
a er t inctu4, tn. = waterrat, ook wet: mol.
6 er'llutafittne, m.; -miter, 1.; :tifcb, m.; Srljeulal, f. —(e) , —e = monster, gedrocht,
:tuft f. = scheeril (of: knip)machine; -mes; vogelverschrikker.
-tafel; -doek (of: -servet).
frf)euffficb = afschuwelijk, verschrikkelijk,
monsterachtig, gedrochtelijk.
Giterfuen'yt, zie Scbartrenzset.
Sciyufrlictifelt, to. —, —ea = afschuwelijkfdiertuen'yin, zie fcbartnenaefn.
heid enz.
Scberluoite, in. = scheerwol.
u. —e = sjibboleth,
sober3, m. —0, —e = scherts, grap, gek- eitibbotetir, 1.

heid; boert, kortswijl; [liefdegodje]; obne G.
ob. S. beifeite = zonder gekheid; au& ob. im
S. ettn. tun = voor de grap lets doen; etto.
MIT jut S. fagen = voor de grap, uit gekheid,
in scherts lets zeggen; feinen S. mit einem
treiben = iem. voor de mal houden; feinen S.
mit ettn. treiben = grappen met lets maken.
ftter3int'lw (spr.: sker ...) = scherzando,
vroolijk en los.
fiter i ptt, fcbtv. (tj.) = schertsen, gekheid
maken, boerten; er last nicbt mit ficb f. = hij
laat niet met zich spotten.
erberVug, f.= scheertuig, scheergereedschap.
attera'actirbt, f. = scherts-, grappig gedicht.
ftberOaft = grappig, boertig, schertsend,
rkomiek.
ScberOaftinteit, m. — = grappigheid, boertigheid, spotlust.
fit er3lIebettb=vroolijk, opgeruimd, blijgeesti g.
sciteqttattte, nt. = spotnaam.
U. ..3i =
eMer'3 0 (spr.: sker..), f. ----,
scherzo.
fdyrOtieffe= schertsenderwijze, voor de grap.
Scberpuort, f. = schertsend woord, aardigheld, boert.
I. l*u = schuw, vreesachtig, bang; (van
paarden) schichtig.
II. 'adieu, tn. — = schuwheid. vrees, schroom,
schroomvalligheid, angst; [er ift mir eine S. =
een afschuw, een gruwel voor mij]; otjne S. =
zonder schroom, zonder schaamte, zonder jets
te ontzien.
etteu'ite, to. —, —n = vogelverschrikker.
fdieu'rben, fcbtv. (b.) = opjagen, wegjagen,
verjagen, verdrijven.
fiteu'en, fcbiv. (tj.) = (ettn.) schuwen, vermijden, ontzien ; farm Stoften fcb. = geen kosten
ontzien of sparen ; (bor ettn.) schuw of schichtig
worden, schrikken, terugschrikken; er fcbeut
feine 9,J1iibe = hij ontziet geen moeite; ge,
brannt(0) ninb fcbeut bet& .ieuer = een ezel
stoot zich geen tweemaal aan denzelfden steen ;
tue recbt unb febeue niemanb = doe wel en zie
niet om, tilt (bet etto.) C. = bang zijn, terugschrikken, opzien (tegen), zich schamen.
edwit'er, In. —, —tt .--- schuur.
Zdjeu'erbiirfte, tv. = boender.
Sriyu'erfat, 1. = waschkuip, waschteil.
scheu'erfeft, f. = groote schoonmaak.
Sit eit'erfrait, to. = werkster, schoonmaakster.
erbeu'erlappen, m. = wasch-, poetslap, vaatdoek.
Stteu s ermagb, tn. = werkster, schoonmaakster.
fcbeu'ertt, fcbtn. (tj.) = schuren, poetsen; (ben
tif3boben) wrijven, schoonmaken, vegen, opnemen, dweilen; einem ben kopf f. = iem. de
:ooren wasschen.
Sitcuer'fattb, tn. = schuurzand.
Orbeu'eriltan, in.; :Inifcb, m. ---, poets 11 dag; -lap.
aroultappe, m., :teber, 1. = ooglap,
r-le(d)er, -klep.
6 ens ue, iv. —, —n = schuur, loods.
a eultenbrefeber, tn. = dorscher; er fr*
Ltv e ein C. = hij eet als een houthakker.

leus, herkenningswoord.
Zsticbt, tn. —, -en = laag; dagelijksche
werktijd, dagwerk, dagtaak; schafttijd; [rij,
erfdeel, erfdeeling]; S.! = houdop! 't is tijd
om te rusten! S. macben = schafttijd houden, schaften, ophouden (met werken), rusten.
fiticb i ten, fcbiy . = in lagen leggen, vlijen,
schikken; (fin Scbiff&raum) stuwen; (iota)
opstapelen; indeelen, afdeelen; (de erfenis)
verdeelen.
fehitt'tentueife, zie 1c0 cb t e f e.
Scliicbt'bot3, f. = opgestapeld hout.
—, —en = 't in-lagen-leggen,
Ssticirtung,
vlijen, legging van lagen.
ftfyirbrivelfe = in lagen, laagsgewijze.
I. Sitirt, —(e) = fatsoen, nette vorm(en),
manier; (oberb.) voordeel; ettu. tvieber in S.
bringen = lets weer opknappen.
II. fttief = sjiek, fijn, net.
frkiefen, f(t11). (b . ) = sturen, zenden; [ordenen,
inrichten, beschikken]; icb fcbicfe e ZOtten =
ik zal 'tu laten bezorgen; nacb bent Zortor fcb. =
om den dokter sturen ; mut Raffee f dj. om koffie
sturen; koffie laten halen ; fidj fr4. = gebeuren,
uitkomen; passers, voegen, betamelijk zijn; zich
schikken, zich voegen, zich regelen, geschikt
zijn; fcbicfte ficb gerabe fo = 't kwam juist
zoo uit of 't gebeurde juist of 't toeval wilde
joist; Wu& fein fort, fcbicft fict = wat gebeuren
meet, gebeurt; ficb in einen = zich naar
iem. voegen; ficb in bee Beit fct = zich naar
de tijdsomstandigheden schikken, voegen,
anent fcb. = voor alles geregelen; ficb
schikt zijn; er fcbicrt ficb bortreffticb feinent
terrtt = hij past uitstekend bij ...; ba& ftbicft
fidj nicbt far bicb = dat past u niet, is niet
betamelijk voor u; [ficb fcb. = zich gereed
maken; bey (t■immer fcbiat ficb aum Regen =
staat naar regen]; zie ook Wprit.
geschikt, passend, betamelijk,
fiticrlicb
welvoeglijk, voegzaam, net.
— = gepastheid, betameSciiitfliciireit,
lijkheid enz.
= gevoel voor of
Sttictlirbteit4nefiiill,
van betamelijkheid, netheid, fatsoen.
—e = noodlot, lot, (voor
Sebid'fal, f.
't meerv.) lotgeval, wederwaardigheid.
erbid'faWgiittitt, = noodlots-, schikgodin.
Sciyierfat4f0fiige, let. = slagen van 't lot,
beproevingen.
= noodlotstragedie.
ScItict'faNtragabie,
= gril van 't lot.
Scbitt'fatkiicie,
erbittfat4tuerbfel, tn. = wisselvalligheid van
't lot.
ISrbilffel, 1. — = (niet-joodsch) meisje].
erbicluttg, tv. —, —en = zending, schikking,
beschikking, bestiering.
N.B.! Vuor woorden met Scblefi(e)..., die
hies niet gegeven zijn, zie men Srintb...
Grfiteliefertfter, = schuifraam.
frbieben, ft. (tj.) (id) fctjiebe; f*b; fcbiibe;
fcbiebe! gef*ben) = schuiven, kruien; etto.
= lets op zij zetten; ben narren,
beifeite
de kar, den kruiwagen, de
ba# Eltab
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frets voortduwen; Reget fcb.= kegelen, gooien;
einen ic0.= iem. er toe brengen (jets te doen);
einen in ben Sad fcbieben = iem. de baas
worden; ettn. non ficb fcb. = lets van zich afschuiven; einem ettn. in bie SO.* fcb. = fern.
lets aanwrijven, de schuld van lets geven;
ficb fcb. = langzaam voortgaan, zich voortbewegen; fcbieb bid) = maak dat je wegkomt;
bad Oebtittbe tat ficb gefcboben = is uit zijn
voegen getrokken.
Sitte'ber, m. — = schuiver, duwer, boomer; kegelaar; schuif, klep, luik; schuifring
(van een paraplu, beurs enz.); grendel, wervel;
(oven)schop.
abie'beljrittg, m.; :tor, f.; :tvanb, to. =
schuifIlring; -deur; -scherm.
sdne'buttg, tn. —, —en = wringing; overischrijving op valschen naam.
=Schiedammer (ook
erkiebeetater, m.
voor ,.jenever").
verdraagzaam].
[fitieb s tirb
m. (1tiinbiger S.);
Settle/Winer -Wit, f.;
:mann, m.; :rictiter, = scheidsligerecht
(rechtbank van scheidsmannen); -gerecht (Hof
van Arbritrage in den Haag); -man; -rechter.
frbiebtrOterfleb = scheidsrechterlijk.
erOleb'fOrttrO, m. = scheidsrechterlijke uitspraak, scheidsrechterlijk vonnis.
MOO = scheef (hoek, toren, beenen, oordeel,
gezicht); schuin of schuinsch (lijn, richting,
vlak); krom, scheef (beenen, neus); in einer
fcbiefen g age fein = in een scheeve of valsche
pozitie zijn; ein fcbief0 Ttaut macben = een
scheef of leelijk gezicht zetten; bie Sacbe gebt
fcb. = loopt verkeerd of mis; ettn. fcb. nebmen =
lets verkeerd opnemen, lets kwalijk nemen;
ba bift bit ft. getnicrett = dan heb je 't mis;
,fhb fob. tacben = zich een bochel, zich krom
lachen ; zie ook g b en e, ab e n.
CE4lerbtatt, = begonia.
—n = scheefheid, schuinte,
sit-tele,
helling, hellend vlak.
— = lei, schiefer, leisteen;
ettletfer, tn.
[er bat einen Scb. = hij is nijdig].
Sektes ferart, tn. = lei(steen)soort, -aard.
frnielerartig = leisteenachtig.
eftielerbtatt, f. = leisteenplaat, -schilfer.
lei(steen)blauw.
friyieferbfau
ect) telerblort, m. = leisteenblok.
SclyieferilbrecOer, m., :bruri), In.; :barb, T.;
:better, nt.; :farbe, to. = leillbreker (of
-kloover); -groeve; -dak (of leiedak); -dekker; -kleur.
fitieferfarbig = leikleurig.
geSrItiejerligebirge, 1.; :geftein, 1. =
bergte; -gesteente.
fttleiferig = leisteenachtig, schilferig, [nijdig,
drifts„, prikkelbaar].
früfe'fern 0410, fcbtn. (b.) = schilferen, in
met
bladen loslaten; ben Feinberg fcb.
klein leisteen mesten of bestrooien.
ettielerlititatte, to.; Jet**, to. = leisteenllplaat; -laag.
Sitieferftein, m. = leisteen.
Scitieferftlft, m. = griffel.
ecitiefertafet, tn. = lei.
= leisteenrotswand.
Sckie'fertuanb,
raar, zonderling.
frOlergettnctett
Sttierbeit, tn. —, —en = scheefheid.
fitief i ntitutig = met een scheeven mond.
= scheefneuzig, -hoekig.
friiiefittaffil,
ftkierrig, zie fcbieferig.
I. fciyielen, fcb (u.) = scheel zijn, sch. zien,
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loensch zijn of 1. zien; gluren; verkeerd zijn,
mank gaan; er fcbiert mit ben Zleinen = hij
loopt te zwaaien, is dronken.
II. Sr4telett, f. = 't scheelzien, scheelheid.
frifielenb = scheel, loensch, scheelziend; verkeerd, eenzijdig, partijdig; overhellend naar,
een zekere nuance vertoonend.
— = scheelkijker, scheele.
= schieman.
Scflielnann,
Zdjleiti bein, 1. = scheenbeen, scheen.
—n = band (om een wiel);
Scijielte,
spalk; rail, spoorstaaf, scheen; arm-, kniestuk
(aan de oude wapenrusting).
fitienen, fcbtn. (b.) = band (om een rad)
leggen; (arm, been) spalken.
erOteitettbatin, to. = spoorweg, -lijn, -baan.
SclOe'rtenelfett, = staafijzer.
= spoorweg, -lijn.
Stigettettftrang,
spoorweg.
Scijie'nentueo, m.
friyier = rein, zuiver, klaar, louter; schier,
bijna, haast; fcbiera atei f ft = vleesch zonder
been en vet.
m. —(e0, —e = scheerling, dolle
kervel.
Zdjierling4 II bedier, m.; :gift, f.; :true, m.=
scheerlinglibeker (of giftbeker); -gift; -drank.
= schietbaan.
stiytefrimbn,
febieffbar = bereikbaar (voor de kogels).
Sttieffbauntivolle, tv. = schietkatoen.
StliteVitebart, m. = ammunitie.
1. frilieten, IL (ti.) (Ic) fcbfete; fcbot:
fcbief3e! gefcboffen) = schieten; einen, auf einen,
natj einem fcb. = iem., op iem., naar iem.
schieten; nacb ber ectethe
= op de schijf
schieten; einen fiber ben ,ctufen = iem.
overhoop schieten; eine B'eftung in Orunb unb
f3oben ft. = plat schieten; ber ift gefcboffen =
hij is zot; bie £otumnen fcb. = de bladzijden
zetten; bttnb fcb. = met los kruit schieten;
kobolb ob. $uraetbdume 1(0. = kopje buitelen;
Graben, nand, Zeicb fcb. = sloot schieten,
kanaal graven, dijk leggen; (stud.) moeren,
dat is om
stelen; bad ift aunt Scb. (fobbn)
te stelen; [ gPetb fcb. = geld schieten, voorschieten]; (f.) = schieten (snel en met
kracht zich voortbewegen) ; berbor, erab,
burcb bie 2uft fcb. = naar voren, „neer, door
de lucht sch.; snel opgroeien; in %brut, itt
lraut, in Samen fcb. = in de aren, in 't blad,
in 't zaad sch.; f(0. taffen = laten sch., laten
ontsnappen; feinen 2eibettfcbaften ben Bagel
fcb. taffen = zijn hartstochten den teugel vieren, den vrijen teugel laten, bot vieren; zie
ook ftatt, fcbarf.
— = 't schieten; schietII. Sitteifien, f.
oefening; schietwedstrijd, schuttersfeest.
Srfyiefgrer, tn. —, —en = schieterij, 't schieten.
SitieVuelb, f. = premie.
ScitiefrgerecOtinieit, tn. = jachtrecht.
SciyieW gettleig, f. = vuurwapen; (schiet)geweer.
ZdyierOctu4, = schiettent, schuttersdoelen.
= jachtilhond
etfileffIlItunb, m.;
(speurhond; aufpaffen tnie ein -bunb); -hut.
ScbtefOorit, f. = schietgat.
SitiefrPlat, m. = schietterrein, oefenplaats.
SaiefrPriigel, m. = geweer, spuit.
SctiefrOulber, f. = buskruit.
= schietgat, voorwerk met
eckiefrfitarte,
schietgaten.
attic'Ranh, m. = schietbaan.
ste 'numb, tr. = kogelvanger.
= jachttijd.
ert* lett,
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schip (ook: van een
Scf)iff, 1, —(eA —e
kerk), schuit, boot; scheepje, spoel (bij wevers
vaatwerk, gereedenz.); S. unb Oefcbirr
schap anz.
Stkiffailrer, Scbiffaijrt, zie Scbifffnbrer,
Scbffffabrt.
bevaarbaar.
frf)iffbar
bevaarbaarheid.
Grfilfrbarfeit, tv. —
chtfrbarinariputg, to. — = bevaarbaarmaking, kanalizatie.
erbiffbau, m. = scheepsbouw„
Scfriff'bauer, m.=scheepsbouwer,-timmerman.
eftiffitfauerbof, m. = scheepstimmerwerf.
Sitiffbaumeifter, m. = scheepsbouwmeester.
Stljiff'bruit, tn. = schipbreuk; teiben =
schipbreuk lijden.
verongelukt, schipbreukeling;
f. Iverben = schipbreuk lijden.
schipbrug.
Sitiff'briirfe,
— = scheepje, schuitje,
ertfiffrben,
bootje; scheepje, spoel.
fokiffen, fe4tx). (3.) = per schip vervoeren;
wateren, pissen; f., (f.) = varen, zeilen.
— = schipper, kapitein,
Crftiffer, m.
zeevaarder, jolleman, scheepseigenaar.
Sitifferau4bruct, m. = schippersuitdrukking,
scheepsterm.
schippersjongen.
Sc4ifferfnabe, m.
Sefiifferfnotett, m. = zeemansknoop.
vracht(geld).
eckifferfolpt, In.
Sitirfertteclien, f. = bootjes-, zeal- of roeiwedstrijd.
schipper, zeeman.
Zitiff'fabrer, m.
StfOff'fafirt, tv. = scheepvaart.
= akte van navigatie.
Sc4ifffa4rt4afte,
=
erfilfrfairt4litunbe, m.; :bertrag,
schee pvaart k un de ; -verdrag.
Sitiff4'ilattgelegenfjeitett, :anteif, m.;
:baud, m. = scheepsil zaken; -aandeel; -buik
(-ruim).
= prijsmaking, prijs.
S4jiffWbente,
= seheepsboot of nautilus
SitiffiYboot,
(weekdier).
= boekSelyitWIlbireftor, :1)14bonent,
houder van de reederij.
Srbiffillgrunb, tn.; :Oaten, m.; :()err, m. =
scheepsilbodem (of: -ruim); -dreg (of: -haak);
-patroon.
SMiff4'llfa4itiin, tn.; :fataftrobbe, tv.; :fief,
= scheepsijkapitein, -ramp;
m.; :fork
-kiel; -kok.
= mars.
Sitiffnorb,
Scf)iffcl'frone, tv. = scheepskroon.
Sckiffefuttbe, to. = scheepvaartkunde
Scijiff4leute, V. = schepelingen, zeelui,
schippers.
erkiff4'ntaffer, m. = kargadoor.
StlyifWmantifcbaft, tv. = (scheeps)bemanning,
scheepsvolk, equipage.
tv. = scheepshuur.
watermolen op een schip.
Sitiiff4'utiible,
estiffbart, in. u. f. = scheepsaandeel.
SitiffiTPartner, tn. = medebevrachter.
:reeler, m. ; :iffmabel,
Sciiiff4. 11rallin,
scheepsilruim; -reeler; -snavel (-sneb,
m.
-scheg).
= zog, kielwater
Zrniff4lbur,
Zitiffetatt, f. = kabel, scheepstouw.
scheepswacht, uitkijk.
Siff4'iliarf)e,
u. 1. = scheepstimmerwerf.
24jiff4Iverft,
ecowitlinbe,
= kaapstander, windas,
gangspil.
Schiff4'5off, tn. = tonnegeld.

fc4iffern.

scheepsbeschuit.
ettifWatuiebact, m.
Stilirtett, V. = Sjilten (een Mohammedaansche sekte).
— n = chicane, sluwe knoeierij,
ScOitalte, tv.
advocatelist.
chicaneur; kwel-,
—e
rlyliattent',
plaaggeest.
frfyifanie'ren, fcbtu. (b.) = chicaneeren, chicanes
maken.
I. arfyilb, nt. —(e)L —e = schild (ter verdediging), wapenschild; schaal of schild (van een
schildpad e. d.); tuct er fm Scbitbe? =
wat voert hij in zijn schild? wat is hij van
plan?
—er schild, uithangbord,
II. Scbitb,
naamplaat, deurplaat, plaat (van metaal of
steen, als teeken van ambt, betrekking enz.).
Sr4ifbi abteifung, tv. = kwartier (in 't wapen).
kraag-, ringmerel.
Scijilb'efinfel,
Sefilfbi biirger, m. = eig. burger uit 't stadje
Schilda (bij Torgau aid. Elbe in de Pruis.
prov. Saksen), onnoozele bloed, domme sukkel.
Srf)ifb'biirgeritreic4, nt. = domme streak,
kamperstreek.
Sobifbibarb, f. = schilddak.
eft-ill:VI:wife, Ia. = schilddekkleedje, wapenmanteltje.
= schildlijster.
Sofilib'brofief,
[Srbilbera, Iv. —, —en = schildering, schilderij, 't schilderen].
schilder.
—
erfyirberer, m.
schilderhuis.
Sitirber4att4, f.
Zdiifbi erbebung, tv. = (sein tot) opstand, schildopheffing.
fcbto. (b.) = schilderen (vooral met
woorden), beschrijven; [schilderen, op wacht
staan, patrouilleeren].
—, —en = schildering, beSc4ifiberutig,
schrij ving.
= schildvormig.
m.; :fiifer, m.; z inaPPe, m.;
:tract, f.; :triite, = schildilhouder (of:
-drager); -kever; -knaap; -zaad; -pad.
schildSitifbifri3tenlifrfiate, tv.; juppe,
pad schaal ; -soep.
Se4ilbllatO, iv.; :batt, f.; :triiger, m. =
schild luis ; -pad; -drager (of: -kn ; ook:
-houder).
schildwacht; wacht; S.
Sit MY tu act) e, tv.
fteljn = op schildwacht, op post staan.
ScbilViebtett, 1.=-schildteeken, uithangteeken.
—e=riet, rietgras, bies, schelf.
1.
= rietsoort.
Sitiffart,
fitiffartig = schelf-, rietachtig.
rieten dak.
Sebitrbacii, 1.
= rieten of biezen mat, rietmat.
Sifyiff berfe,
SrfOrfe, zie eOeffe.
febirfett, zie 1 cb elf e n.
fcbitlerig, zie f cb e erig.
fefortern, zie fcbetfern.
Scbabiitte, iv. = rieten hut.
frifffig rietachtig, met riet of biezen bezet
of bedekt.
= rieten of biezen mat.
Scfiiffintatte,
Sdiittineer, Schelfcee, ttoode zee.
Scf)iffi robr, f. = schelfriet, moerasriet.
Scbifffeutger, m. = rietzanger, karkiet.
Se4ifler, m. — = wijn van onzekere
kleur ; zie 18 t e i cb a r t; schittering, kleurespel.
ettififerfoefe, iv. = roomhorentje.
fekififern, fcbtv. (b.) = schitteren, flikkeren,
een weerschijn geven.

fttiffernb.
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Sciffaditer.

fttiFfernb = schitterend, flikkerend, weer- Sititttluber, f. = aas, kreng; Set). mit einem

schijnend, steeds van kleur wisselend, zwevend.
Sitillertaffet, nt. = weerschijntaf.
Sitiltinfl, tn. —(e)4, —e (een vroeger geldstuk van verschillende waarde naar plaats
en tijd, vooral van 12 en van 30 Pfennig)
schelling.
= sjilpen.
frbit'pen,
=hersenschim, droom—,
erfOutiVre,
beeld.
frnintiVrifc0 = hersenschimmig.
— = schimmel (plant en
Srininlitet,
paard); zie ook . a tit in e t.
schimmelig, beschimmeld.
fitittfutelig
fttinemetn, fcbtn. (b.) = schimmelen, beschimmelen; [blijven zitten bij 't dansen, muurbloempje 7ijn].
— =-- glans, gloed, luister,
m.
schijn, zwakke glans. zweem.
fct)int'utertt, fcbtn. (Ii.) glinsteren, schitteren,
schijnen, glanzen, flikkeren; zwak schijnen,
schemeren.
frbinttnlin, zie fcbimmelig.
—n, —it = chimpanze.
Sitimpani fe,
—(e)4, —e = scrimp, beschimScItimpf,
ping, beleediging. boon, smaad, schande,
[spot, kortswijl]; einem einen
antun =
een beleediging aandoen.
schimpen, schelden,
fitinttYfen, fttrn. (b.)
kijven ; to schande maken; zie ook Ji o brf
Sttingiler, in. —1, — = sciiimper, schelder,
kij ver.
ittimpfie'rett, fit in. (b.) = beschimpen, sinaden,
krenken.
fitintpflicti = schimpend, beleedigend, smadelijk, honend, schandelijk, onteerend.
= scheld- of spotnaam.
Sititutiruaine,
= smaadrede.
Zciiintprrebe,
ictOmpfalber = voor den schijn, voor de
leus.
SitimPfluort, f. = scheid-, schimpwoord.
zie ScOnn].
SrbitiVan, f. =aas, kreng (ook fig.), karonje.
Sebintvauger, = vilplaats, vildersplaats,
vildersperk, vilderij.
—n = dun latje, dakspaan;
Sciiitt'bel, m.
spalk;
" cbinbetit auf bent ¶adje = er
L
is dak op 't huis.
ScIiin'belbarb, f. = spaandak.
fttin'bettt, frbin. (b.) = met spaneu dekken;
spalken.
fifyitebett,ft.u.fc4to.(b.)(icb fcbinbe; fcbunb u.fcbin,
bete; fcbiinbe u. fcinbete; geicbunben)-= villen,
(ook van boomen) schillen; (bieaui)schaven,
(ficb ba4 Idein) ontvellen; (einen Oraten)slecht
voorsnijden, knoeien, mishandelen; (Artecbte)
villen, snijden, uitzuigen ; (ein Verb) afbeulen;
unb Ittabett = ,amenschrapen, bijeenschrapen; (Oetb) aftroggelen; eine Zortefung
(ci). = een college loopen zonder to betalen;
fc0. = zich schaven, zich schrammen;
zich afbeulen.
ZdOn'ber, m. —4, — = vilder, beul; duivel,
drommel; uitzuiger; woekeraar.
—, —en = vilderij; 't afbeulen,
Sitinberci i ,
uitzuiging, hondewerk.
= Schinderhannes (een
Sdiltt'berbannO,
beruchte roover uit 't laatst van de 18de eeuw).
ZriiitfberlIfarrett, m.;
m.= vilders11kar; -knecht.
Witi bennitftig = als sen beul, beuls...
= vilkuil, ook = c0 in b%
ScQinb'gruile,
anger.

treiben = iem. schand3lijk beetnemen.

vildersknol.
ectilttb s miifire,
—4, — = ham; oud book; er
Srlyin i tett,

= hij
bat bei ntir nocb einen Scb. ho
heeft bij mij nog wat in 't vat.
—n =
SriOntt, in. —(e)4, —e; Zdjitt'ite,
velletje, schilfer, roos (van de huid).
SitOrpc —n = schop, schep; einem
bie Scb. geben = iem. zijn conge geven, hem
wegsturen.
fit WPM, f CW13. (b.) = scheppek, schoppen,
met de schop wegruimen.
Sitirm, in. —(e) , —e = scherm; regen-,
zonnescherm, paraplu, parasol; lampekap, klep
(van een pet) ; beschutting, onderdak, toevlucht; [beschermer].
CdOrms baci), f. = afdak, luifel.
fitirtitett, fcbio.(b.)=beschermen, beschutten.
Sclitetner, in. — = beschermer, beschutter, verdediger.
ZrOirtu'fabrif, = paraplu-, parasolfabriek.
icifirnt'fiirtnin = scherm-, klep-, parapluvormig.
= beschermheer.
Sitinn'tier y ,
Srbirsn'tjerridiatt, = beschermheerschap.
Scbirmlampe, to. = lamp met kap, schemerlamp.
Sopirtu'utaiter, m. = parapiumaker.
SciOrtu s qualfe, to. = schermkwal.
eitirneftiinber, in. = paraplustander.
— = bescherming.
Sci*Inuttg,
beschermer, beschermheer.
Sciiirnebogt,
rijirmitu a tat, M. = scherm, schut, tochtscherm.
—, —en = vleeschbank, vleeschectiirtt,
stalletje.
fcbierett, fcbru. (b.)= optuigen, in-, voorspannen.
sciOrrifpg a, 1. = timmerhout (voor wagenmakers).
ScfOrr i tattinter, to. = Oefitirrfainuter.
erfOremeifter, m. = opzichter over 't akkergereedschap; kondukteur (van de diligence);
voorslager (bij de smeden); trosonderofficier.
= shirting,
Srf)iri titta, m. —(e)&, —e u,
kaliko (een katoenen stof).
u. .. men ob. —ta
ScliWttut, f.
schisma, (kerk)scheuring.
= schismaticus,
SeWma i tifer, m. —4,
scheurmaker, afvallige,
—, —en = geslabber, geSitiabberer,
slobber, gebabbel.
friOnbliteirig = slobberig.
Zdfintebentinut, f. = slabberaar, babbelaar.
fr4lati s bern, fcbrn. (b.) = slobberen, slobberen,
morsen, babbelen, kakelen.
Sciitabliertalptert, 1. = slabbetje.
artitnrOt, to. —, —en = slag, veldslag, zeeslag.
= slachtbank (eig. en fig.).
SciilacOtibattf,
fifilacioloar = goed om to slachten.
er4tartjt'llbeit, 1.; Mod, m. = slagerslibij1;
-blok.
I. frOtaqtett, fcbit). slachten, afmaken,
dooden, neersabelen; nacf) einem Tc4. = naar
iem. aarden, iem. slachten.
II. SCaOtett, 1. —.4 = slachten, slachting.
= zwerver op de
Sitiadltenbumutter,
slagvelden (een versiaggever bijv.).
Zrittariftenntild, 1. = geluk op 't slagveld.
Schta0tentettier, in. = leider of beschikker
der (veld)slagen; aanvoerder.
SclOartYtentitater, m. = schilder v. veldslagen.
Sciiiiicbler [ob. ecblarirter], m. —4, — =
slager, vleeschhouwer.

Zditad)terei.
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Zeigaget.

ectfiiirOterel i , tv. —, —en = slachterij (eig. en f djt a'f ern, fcbin. (b.) = slaperig zijn; fcbtafert
fig.), slagerij.
mid) ob. nticb fcbttifert = ik heb slaap, vaak;

GrOtadYtergang, m.: einen Sebt. tun = ver- '[fie fd)ttiferten ibn ink Weficbt = zip keken
geefs loopen.

eciOdoirternteifter, m. = slagers- of vleeseh-

houwersbaas, meester slager.
Sitiiir4ftertAarrett, m. = slagersbank, -stalletje.
= slagveld; bat; Scbt. be.
SMiartjtletb,
baupten = meester blijven van 't slagveld.
fr4fac4rfertig = slagvaardig.
Gditactitfgetb, = slachtloon.
Scfgarbtt gentii [be, f.=veld- of zeeslagschilderij.
Sr41 acVgetiintut et, = slaggewoel, gewoel
van den slag, van den strijd.
ecifiadjt'bau, 1. ob. :braf, tn. = slachthuis,
abattoir.
ertfacOefinie, tv. = slaglinie.
SciitartitforOL nt. = slachtos, slagersos.
Sclitatteorbnung, tv. = slagorde; in SC.
auffteaen = in slagorde stellen.
GrOtarfitlgatt, nt. = plan van den slag.
Sr4ladifruf, m. = krijgs-, oorlogs-, strijdkreet.
CAlariiffriptiert, f. = slagzwaard.
= belasting op 't geslacht;
ert)tattriteuer,
Scbtact)t unb nablfteuer = accijns op 't geslacht en 't gemaal.
er4fariOfftiict, 1. = zee- of veldslagschilderij.
Sit lacbtlag,, m. = slachtdag; dag van een
veldslag.
= slachtplicht, verplichSCadit'31tiattg,
ting om in 't abattoir te slachten.
ScOtact, m. — (e)&, — e = sneeuw en regen door
elkaar; lummel, suffer.
GrOtacife, iv. —n = (meta_tpslak; (steenkool)slak; afval; onreinheid, vuil, darm,
bloedworst.
fdfiactiett,fcbiv. (ti.) = veel slakken geven, slakken vormen; el fcbtacft ='t regent en sneeuwt.
felitaclenartig = slakkevormig.
Siblac s rengrube, tn. = kuil voor de slakken.
frblac f fern, fcbin. (b.):
fcbtactert
't regent
en sneeuwt tegelijk.
erifiaclerivetter, 1. = vuil weer, nat sneeuwachtig weer.
schiaclertuinter, m. kwakkelwinter, slappe
winter.
frigacffic4t = slakachtig,
feffiaclig = vuil; fcbtacrige Qetter = vuil,
nat weer.
Scbltatftuurit, in.= met-, bloedworst, beuling,
Siijtaf ,f m. —(e)& = slaap; bad fliat mir nidjt
im Scbtafe ein = ik denk er in de verste verte
niet a,an; Oott gibN ben Seinen im Scbtafe=
't goede komt over nacht.
Scrgarbein, zie Scbtiifenbein.
iltlarbrittgettb = slaap(ver)v,,,kkend.
ettictflutrifte, m. = slaapkommensaal.
— = slaapje, dutje, tukje.
f.
—n = slaap (aan 't hoofd).
Sefilii f fe,
fittalen, ft. (1).) (bu fcbtlifft, er fcbtief;
fcbliefe; fcbtafel gefcbtafen) = slapen; er fcbtaft
hie ein ZadO, ein Eiturmettier, ein 9ia, eine
Matte, ein Sad, ein etoct = hij slaapt als een
marmot, een Os; 1. getjn ob. 141)1. tegen = g,tan
slapen, naar bed gaan ; jcbtaf(e) inobt ob. iniinfcbe
tnobt an fcbtafen = slaap wel, wel te rusten.
ZrOtiffenbein, j. = slaapbeen.
— = slaper.
m.
frOtii'f(e)rig = slaperig; icb bin f. = ik heb
slaap; f. tnerben = slaap krijgen.
sCii'f(e)rigielt, tn. — = slaperigheid; sufheid, lusteloosheid, slapheid.

hem slaapdronken aan; fcbttifernber Zttft =
slaapwekkende geur].

fcbtaff = slap; slapjes, krachteloos, laksch.
edfitafftnit, tn. — = slapheid; lakschheid.
Sektafffieber, f.; :gab, f.; :bautie, m.;
=gentacO, f. = slaapllkoorts; -geld; -muts;
-vertrek.

StVafittlteit, f.: einen beim ob. am S. friegen,

netjmen = iem. bij zijn slip, bij zijn lurven
pakken; iemand te pakken krijge.r..
= slaapkamei.
SCarraninter,
frOtaffirani = slaapziek.
eciitaffrattfinit, tn. = slaapziekte.
ertoartieb, f.
slaaplied(je).
fctilaf'W = slapeloos.
Zdjlartofigfeit, tn. — = slapeloosheid.
febtartnartynb = slaapmakend,-(ver)wekkend.
Scifiarmittel, = slaapmiddel.
Scbtariniitle, to. =slaapmuts; luiaard, suffer.
Scbtafinla, = met bunt gevoerde kamerjapon.
slaap=raft, m.,
Schtarratte,
rat, bergrat, marmot; slaapkop, langslaper.
fitiiirrig 2c., zie frbtaferig 2C.
Sittarrocr, m. = kamerjapon, chamber-cloak.
Sciitarfaat, m. = slaapzaal.
Sittarfota, 1. = rustbed.
tv. = slaapstee.
Sr4tafftiitte,
Sittaff liftubt, m.; 4tunbe, :fluOt, tn. =
slaaplIstoel (of : gemakstoel); -uur; -zucht
(of : -ziekte).
frOtaffiir4tin = slaapzuchtig, slaapziek.
slaapdrank.
Scbtartrant, m.
Sciilartruttr, m. = avonddrank (v6Or 't naar
bed gaan); slaapdrank.
jclitartrunten = slaapdronken.
Sittattuagen, itt. = slaapwagen.
frbtartuanbeln, zie nacbtivanbetn.
Sittarvit, tv. = slaaptijd, slapenstijd.
= slaapkamer.
Zditaff3intiner,
m. —(e0, Sd)tage = 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, klop, schok; beroerte; slag, soort, aard; portier (van een
rijtuig); til, knip, slag, kooi; hakhout, hakbosch; veld, stuk land; [slagboom; vastgestelde prijs]; ein etertrifcber S. = een electrische schok; einem Sd)tiige geven = iem.
slaag geven; S. auf S. = slag op slag; mit
einem Scbtage ob. auf einen S. = ineens, met
den slag; S. 2 Utjr = met den klokslag van
2 uur; mit bent Scbtage eintreffen = precies
op den slag komen; feinen S. madjen = zijn
slag slaan; tale bom Sd)tage geratirt = als
door een beroerte getroffen; ein Mann bon
attem S = van den ouden stempel; ein guter
S. 43ferbe = een goed slag van paarden; [auf
biefen S. — op die manier; ber ebrticbe S.
die eerlijke man].
Scf)tag f aber, tv. = slagader.
Zittanfattfalt, tn. = toeval, beroerte, attaque.
friitaffartig = op een beroerte gelijkend, beroerteachtig.
Sefitag'601, m. = kaats-, vangbal.
fclitaa'bar = geschikt om gehakt te worden.
Sciftag f baunt, m. = (slag)boom, sluitboom.
[ frbtafgefaul = verregaand lui, aartslui].
adjfirget, zie Scbfeget.
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frtga'aett, ft. (b.) (bu fcbliigft, er fcbtelgt; fcbtug;
frbtitge; fcbtage! gefcbtagen)
slaan, tr a n&.;
(a.
einen, einen
Weficbt, Ootb, biefrom.
met, Oral, ben raft, einen aum Ritter, aeuer,
aietb, einen q3faOt in bie rbe, eilen
an& arena ob. in ae ff etn, eine Orticfe Kier einen
atuf3 fcbt. u. a.); Me linfoften auf ben 43rei?,
frbtagen = de onkosten op den prijs leggen;
fcbtage bir ba& atO bent St opfe, au4 bent Sinn
= zet dat uit je hoofd; ber Zifft; fcbtiigt einen
treft iem.; fist breit f. fallen= zich tot iets
laten overhalen; ent6ivel f.
stukslaan; ein
Meth fcbtagt aatten valt in plooien; (Me
4iarfe, aitber) bespelen: (iota, Odume) vellen ;
(einen int kampfe, im Spiel) slaan, overwinnen; bad ,Saar in Vocten f. = in krullen zetten; ber 43f au fttttigt ein Nab, einen Reif =
de pauw pronkt; (bie Saiten) tokkelen;
Stipum, Scbnee 1. = sehuim (van eiwit) slaan,
kloppen; ficb ben lefb boa 1. = zijn buik vol
eten, vullen; Tauraetn f. = wortel schieten;
bie aiibtte in etm. f. = de tanden in iets zetten, slaan; bie Binfen aunt kaPitat f. = de
rente bij 't kapitaal voegen; au robe 1. =
dood slaan; intr. (a. l3. bie Cbtocre, bad erg,
ber 2c. fcbtagt); bumpfe Zane fcbtugen an
mein Cbr = troffen mijn oor, mit bent koPfe
auf einen Stein 1. = op een steen neerkomen ;
er ivei13, toct bie (iitocfe gefcbtagen bat = hij
weet, hoe laat 't is, wat er in de wereld te
koop is; ein Webanfe fcbiligt in jeber Oruft =
leeft in ieders borst; bct& fcbtiigt nicbt in mein
aacb = dat hoort niet tot mijn yak; ber
bat in bad ,t.atO gefcbtagen is in 't huis
geslagen; in Me tit* 1. = omhoog slaan,
opslaan; unit bem later f. = naar zijn vader
aarden, zijn vader slachten; zie ook: t,
23oben, braun, $ursetbaunt, a liege,
itucbt, Haupt, 2eiften, Sd)anae,
ScbnipPcben, Strang; fici) f.
vechten, duelleeren; ficb auf Seite f. = zich
aan iems. zijde scharen; ficb 110 Mittel 1. =
tusschenbeide komen, bemiddelend optreden;
er febtug ficb feltrutirt& in bie Oftfcbe hij ging
ter zijde de struiken in, maakte zich uit de
voeten ; er fcbtug ficb 3u an& hij voegde zich
bij ons, sloot zich bij ons aan; ein gefoljtage,ner 91ann = een bedorven, verloren man;
eine gefcbtagerte Stunbe = een vol uur; [bie
gefcbtagene 2anbitrai3e = de gebaande weg].
fcbta'nenb slaand, treffend; afdoend, treffend (Oeivei, Oeteg); fcbtagenbe fetter =
ontvlambaar gas (in de mijnen).
Seffia'acr, m.
— = iets dat trekt, inslaat;
clou, attractie; deun, mop; goede zet.
ectitager, — = schermer; vechtersbaas; racket; rapier, zwiepdegen; doodslager
(stok met een met lood gevulden knop);
slaande vogel), zangvogel.
2c4tagerei', iv. —, —en = vechtpartij, kloppartij, duel.
2ditag'feber, Iv. = slagpen, springveer.
fcbtarefertig = slagvaardig, snedig, gevat;
gereed om den strijd te beginnen.
Sitiaglertigreit, iv. — = slagvaardigheid enz.
Zdtrag'flufb m. = beroerte.
Srioaffflotb, 1.
geslagen goud.
2041aa'ip3f3, 1 . = hakhout; slaghout, stuwhout.
Scijfatf4iiter, m. = jong hout (dat niet gehakt wJrdt).
Stifian'llinftrument, f.;
f.; meth 1. =
slagIjinstrument; -licht; -net.
edgag'llregen, m.; qa)Otte, tn.; :fc§attett, tn.;

Scbiannenlinie.

4thr,
= slagVregen; -room; -schaduw;
-uurwerk.
hakhout.
Stafftualb, m.
= slagnet.
Sctitagituanb,
Sditaa'ineite, iv. = golf, baar. slagzee.
ectiaglueri, f. = slagwerk.
Zwarrinetter, 43t. = ontplofbaar mijngas.
Sctitan'inort,
= groot woord, klinkend
gezegde; wachtwoord; (op 't tooneel) Schiagwort, wachtwoord, wacht.
2ctitaa'aett, iv. = tijd van den houthak.
m.
—e = lange, onbeholpen
slungel. fr4tat'fig = slungelachtig].
Zdjtautaff, iv. — = verlegenheid, klem.
2c4fatunt, nt. —(e)& = slijk, slik, slib, modder; vuil.
Sclitantin'bab, = modderbad.
Schtantnebeifier, m. = (een visch, ook minachtend van personen) modderkruiper, smeerling.
fitiantluett, fcbiv. (b.) = slib afzetten.
frWiint'utett, fitly . (b.) = (einen
eicb, einen
lad) uitbaggeren; (r6, Itreibe) wasschen,
van de grovere en onzuivere bestanddeelen
bevrijden; her 111113 fcbtiimmt beran = komt
als modder aanstroomen.
tammlifeij, m. = grondeling.
fatunt'filege, iv. = slijkvlieg.
= golf, stroom van modder
Zdjtautufftut,
of slijk.
Sclitautufgrube, tv. = slijk-, modderput.
2d)tautut'grunb, m. = slijkbodem.
fc4faminig = slijkerig, modderig.
Sdjfiimmtlreibe, iv. = fijn, gezuiverd krijt.
= waschmolen (vgl.
Sobianemii4te,
f d m men).
c rbfancp, m. —e = smulpartij, zwela
gerij, brasserij; sleep, lap; slordig gekleed
mensch, slodder(vos).
fclitatutiant'pen, fcbiv. (tj.) = slampampen,
zwelgen, brassen, boemelen.
—n = slodder(vos), flodScf)tasitVe,
der(madam); poespas (van spijs).
fditatit'pen, fdpn. (tj.) = zwelgen; slodderen;
slodderen, slordig gekleed gaan.
— = smeerpoes.
etWant'per, m.
—, —en = sloddervosserij.
2c4taut4erei',
vuil, smerig, liederlijk.
lant'pig
Scbtan'ae, iv. —, —n = slang (eig. en fig.);
kronkeling; (veld)slang (een kanon).
kronkelend, bochtig, vol windingen en draaiingen.
fittiitt'aein (fic4), fcbiv. (b.) = (zich) slingeren,
(zich) kronkelen, draaien.
SMIan'aenjlanbeter, m.; :art, iv. = slangellaanbidder; -aard (ook: -soort).
fr4falfgettartig = slangachtig, als een slang.
Sittan'acullbata, m.; : befelituiircr,m.; :brut,
= slange II huid (-vel); -bezweerder; -broedsel
(of: -gebroed).
fditan'aenfiirmitri = slangvormig, kronkelend,
gedraaid.
Scbtategenlifreffer, m.; :geAfictit, 1.; :gift,
1. = slange eter ; -gebroed; -gift (of: -venijn).
frigatt'aettntatt = glad als een slang.
Zdjtatenettbaupt, 1. = slangehoofd, -kop;
Meduzahoofd.
Sclitan'flent)era, f. = slangehart, verradershart, valsch hart.
Sittatearniraut, 1. = slangekruid, -kop.
edilatt'oentaudj, tn. = slangelook.
kronkelende
siffian'gettlinie, iv. =
lijn.
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ZdOangenpeoier.

Scbteintbriife.

met handen en voeten
Srbian'nettilpapier, ; ; ,Itein, ; fttic i nclu, fcbtu. (b.)
=ftick m.; =tiiter, m. = slangelpapier (een slaan; een grove fout maken.

fijne soort); -staf (van Mercurius); -Steen;
-steek; -dooder.
Slangedrager, -hoeder
Scbiantgentraner,
(een sterrebeeld)
Sditan'Aettiven, tn. = kronkelende weg.
Scifian'nettilloinbttng,
;ttntr3(e1),
=
slangellwinding (kronkeling); -wortel (schorseneer).
imiatto'fig, zie Tcbtangetig.
fitlatti = slank, rijzig, fijn; vlug; gladweg.
— = slankheid.
Sittatit'Oeit,
fctilantling conduit, op den man af; fcbt.
entaticrenb = bepaald, gewoon verrukkelijk.
fitla00 = slap, losjes; fig. slap, krachteloos.
SCOW, tn. —, —n = nederlaag, verlies,
êchec, [slappe hoed; pantoffel, slof; slag,
klap]; eine S. erteiben - een Ochec lijden,
een deuk of een knak krijgen.
frificip'pett, fcbin. (b.) = sloffen, slingeren,
slobberen.
SitletWbut, m. = slappe hoed, flambard.
—e - lange
iScOlaKIL m.
weifelaar, bangerd.
Sr441001r4ituutt3,
irtlettWito = slap, laksch, slordig.
ZrOtaraffe, m. —n, —n = luilak, luiaard,
leeglooper.
= ongunstig uiterlijk.
Srbiarctr fettnefiftt,
luilekkerland.
Sclitoraffettlanb, 1.
gemakkelijk leven.
Scbtaraffenteben, f. =
—, —n = slof,
Seljtar'fe, Sciitar'Pe,
pantoffel.
fcbtau = sluw, slim, loos, leep; ein fobtauer
gucb& = een slimme vos; er befinbet ficb f. =
hij is heel wel.
—n = huls, dop.
Sittattlie, tn.
slimmerd, leeperd.
—
erbtatebergcr, m.
fdjialtlitg = hulzig, loos.
ettlautp, tn. —(eA Scbtiiu* = leeren zak;
slang (van een brandspuit); binnenband (van
een rijwiel); zaknet (van visschers).
febtatuflartin = als een zak.
Sefitattbera, tn. —, —en = knoeierij.
heen en weer draaien; waggefriilau'berit
len; rondslingeren; knoeien.
ZWau'Ocit, Sttfaulgteit, —, —en = sluwheid, slimheid, loosheid, leepheid.

ScOtait'llopf, :meter, mtittet,

=

erffietrbortt, in.
boom.
Sttfelje, iv.
pruim.

sleedoren, wilde pruime-

—n

slee(doorn), wilde

Sitte'tjenlimunt, =bufcb, :ftraurfj, tn. = slee IIboom, -doren, -struik.

SCetictic, in. —, —n, zie
fCcl' iten,
(i.) (iC elit e

fiCi*;

sluipen, sluipend gaan,
fcbieicte gefcbficben)
kruipen, kruiperig handelen; gluiperig, slinks
doen ; smokkelen;
(b.) sluipen; gefcblicben
fornmen = komen aansluipen.
sluipend,
kruipend, geniepig;
feblei'dynb =
icbfeicbertbe
ieber = sluipkoorts.
— = sluiper, gluiper,
SCetAcr,
huichelaar; smokkelaar.
gluiperigheid,
Scbteitterei', tn. — —en
huichelarij, geniepigheid ; sluikerij, smokkelarij.
Sitleirirtieber, T. = sluipkoorts.
ScbteiOtymbel, m. = sluikhandel, sluikerij,
smokkelhandel.
Sitteicirhiittbler, in. = smokkelaar, smokkelhandelaar.
= sluippatrouille.
Sebteicirpatrouiffe,
= sluiptrap, geheime trap.
Scijicicirtretipe,
smokkelwaar,
smokkelSeljtele/Puare, tn.
goed.
verboden weg, sluipweg,
SI:01601 p m, at.
omweg(en), draaierij.
Scij1c1(e), tn. —, —en = zeelt.
Sitterer, in. — = sluier, voile; ben S.
nebtrien = den sluier aannemen, in een
klooster gaan, non worden.
m. = kerkuil; floers.
n).;
ScftleVerll
gesluierd, duister, geheimfc4teVertmft
zinnig.
SdOcferfau3, In. = kerkuil.
= sluiermaker.
ScbieVertnar4er,
friiteicent, fdpv. (b.) =-- sluieren, bedekken.
Sittel'erturi), 1. = sluier.
slijpinrichting.
SclOcirattftalt, iv.
= glijbaan, sullebaan.
Cebtellbatm,
ro. —, —n = strik, band, knoop,
strop; ordelmt; vogel-, wildstrik ; slede, sleep ;
glijbaan, sullebaan; slijpmolen.
I. fri)leijett, ft. (b.) (fcbtelfe; fcf)tiff ; ittliffe;
fobleife ! gefcbtiffert) = slijpen, scherp maken;
polijsten, vormen, beschaven ; [glijden, slepend
dansen].
frioetlen, fcbiv. (b.) sleepen, sleuren;
sloffen, slepen; (eine geftung) slechten, met
den grond gelijk maken; (een letter) zachtvloeiend uitspreken; (noten) slepend verbinden; (een lint) strikken, knoopen.
slijper; gesleepte
—
ScOtel i fer, in.
noot, sleper; sleepdans; strijkage.
—, —en = slijperij.
SciOciferci',
strik.
Sefifeit'fttoten, m.
eri)teirtniible, iv. = slijpmolen.
haarspeld (om strikken
ScOIcifitabel,
e. d. vast to zetten).
Sdileirfteitt, tn. = slijpsteen.
ScOlcilitttg, tn. —, —en = slijpen; sleepen;
slooping, ontmanteling.
Stticifitlea, m. = sleep-, sleeweg (voor hoot).
zie Scteie.
—e = slijm; slemp (van
Srliteint, f.
gerst e. d.).
= slijmafseheiding.
SCeint'abfonberung,
fcOteint'artig = slijmachtig.

merd, leeperd.
fittedit = slecht; [eenvoudig, gering]; oar ift
= ik voel me niet wel; bic0 gefiitit mir f.=
dat bevalt me in 't geheel niet; f.unb recbt =
slecht en recht, eenvoudig; Mitt 1. niet
kwaad; fcbfecbter Sit = fl.iuwe grap; einen
f. nicaien = kwaad van iem. spreken.
frfitedyterbittO = volstrekt, ten eenen male;
1. unniiigticb = bepaald onmogelijk.
eenvoudigweg, zonder meer.
SittecOligfeit, tn. —, —en = slecht(ig)heid.
fcblecijttucti' = eenvoudigweg, zonder meer.
snoepen.
fitteclert, fcbin. (f) ) =
Sciitecler, = snoeper, lekkerbek.
ScifiectereV, iv. —, —en = snoeperij, lekkernij.
fdjlec i fertAft = lekkerbekkig, snoepachtig.
Zditeelermatti, f. = lekkerbek.
jcHtec i fern, fc4tn. (1).) = snoepen, lekkerbekkig
zijn.
ii:";d0e' Ret, in. — = sleeg, slegge, slei,
slegel, groote houten hamer, klopper; trommelstok; bout, dij, lende; palet, kaa,tsplankje.
Stftleint'priife,

slijmklier.

fc4leimen.
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fd)liefig.

fo4tehitett, fcbtv. (b.) = (einen aiict) van slijm Sc4re41'3ug, m. = sleep (van door sleepboot

bevrijden, zuiveren; (,ruder) schuimen; slijm
afgeven, slijm vormen.
=Ouften, m. =
slijmjlkoorts; -vlies; -hoest.
fittei'mittt, fCeilnin =_- slijmerig, slijmig.
= slijm-, weekdier.
Schteint'tier,
spaan, harsspaan;
—n
SCel'fie,
pluksel.
(1,.)
fc4feifien, ft.
(icb fcreite, fcbttf3; fCifie;
fcbfeif3e ! gefcbfiffen) = klie‘ en, splijten ; (aebern)
aftrekken; (Rinbe) afschillen; (1) splijten, barsten, slijten.
ZrKelfrfeber, tv. = veer, om 't dons of te
halen.
ScigeifrAtviebet, iv. = winterui.
m. = sjlemiel, ongeluksvogel.
= schlern,
Srfilentni, m. —(e% —e u.
slem (alle slagen in 't whist); fcbf. macben,
therben = slem maken.
frigennnen, fcbtv. (b.) = zwelgen, brassen,
fuiven ; ook voor i dl t a m m e n.
— = smulbaard, smulpaap,
Srigettti mer, m.
zwelger, brasser, zwierbol.
—, —en = zwelgerij, brasScbtemuterel',
serij, losbandigheid.
Sf4tenvoe,
— = spoeling (voor 't vee).
[ZoOtenber, zie Scbfenbrian.]
Sitten'bernang, m. = slentergang, sleur-

SrOteluti llfieber, 1.; :tjaut,

gesleepte schepen),
1. = Silezie.

— = Silezier.
Sittelier, m.
fittellic4 = Silezisch.

f. = Sleeswijk.
Scbtalutgol'ftelit, = Sleeswijk-Holstein.
Sleeswijksch.
fitionvintiOr4
—n = slinger; (speelgoed)
SCett'ber,
katapult; slingerverband; een soort muuranker.
erriteirberer, — = slingeraar; knoeier,
vakbederver, iem. die beneden de markt verkoopt.
fAieu'bent, fcbiv, (b.) = slingeren, werpen;
knoeien, onder de mirkt of beneden den prijs
verkoopen.
Scbteu'bertireW, m. = spotprijs, knoeiprijs,
(te) la ge prijs.
CchCeu'berll ftein, m.; :hunt, m. = slingerilsteen; -worp.
Scigeu'brer, zie "LS ■:0 teuberer.
fiVeu'nig = snel, spoedig, vlug; fcbfeunicift=
ten spoedigste, ijlings, inderhaast.
SCeultigreit, iv. —
spoed, vlugheid,
snelheid.
—n = sluis.
Scbteitle,
Sittenjenlitiett, 1.; :üoben, m.; =gab,
=
sluis I:bedding; -vloer; -geld (of: schutgeld),
CrOteulenianat, m. = spuikanaal.

gang.
Sekieujenlitaminer, tn.; =incifter, m.; :tor,
Scbtenibericut, —(e).?,= sleur, slentergang. f. = sluislikolk; -wachter; -poort (of: -deur).
fitten'bern, fcbiv. (b. u. 1.) = slenteren, zeulen, Zitletzjettlitintm f.; =burr(, 1. = sluisllschuif;
straat,lijpen, flaneeren.

-werken.

Zdfien'brian, m. — (e) = sleur, slentergang; [CCeuft, friitetifit = fcbtiet, fcbfief3t.]

ant aften S. feftbaften= de oude sleur volgen.
SCetege, iv. —, —n = takkebos (voor verschansingen).
fc#1enlern, fcbiv. (b.) (bie t2lrme f., (iibficber:)
mit ben %men f ): slingeren, zwaaien; bengelen,
schommelen; Scbiffe f. = schepen schommelen, slingeren, [slenteren].
fri)ten't(e)rig = slungelig.
sleepboot.
Se4te4'O'boot, f., :bainpfer, m.
—n = sleep, staart; sleepSc4felrOe,
kar; sleepnet.
fIttelYPen, fcbtv. (1).) = (t r a it 4.) sleepen, voortsleepen; sleuren; bad Scbiff fcbfeOt ben Inter
wordt driftig, raakt gaande, spilt het
anker; ben aucb 1. = slordig werken; (intr.)
slepen; ber Infer fcbfepVt = 't anker sleept
Tangs den grond, dregt door, gaat door; Rib
= zich sleepen, zich voortsleepen; ficb mit
Aranfbeiten f. = aanhoudend met ziekten te
worstelen hebben.
friitePlienb = slepend, kwijnend.
SittelrOentrager, m. = slippedrager.
— = sleeper, drager; lokSttie/YPer, m.
vogel (iem. die personen in handen van afzetters lokt), souteneur ; sleepboot, sleepschip ;
sleepnet; sleephark; goederewagen, penseel
met lange haren.
ScijiePO'faftert, m. = sleepbak (in de mijn).
sleepketting.
5e4te44lette,
f. =sleepend kleed, japon met
sleep.
=
Zitl eP0' 1 1tetl, 1. ; giant, Hi . ; : fad,
sleeplInet; -sabel; -zak (of: -net, kOrnet).
ScriteOlrfitiff, f. = sleeper, sleepboot, -schip.
= sleepvaart.
Sw riitepplc4iff(f)aOrt,
artfieWfelf, f. = touw om jets te sleepen,
sleeptouw.
sleeptouw; einen ink S.
efiteWtnu,
neljmen = iem. op sleeptouw nemen.

zie Scbfief3erin.
Sc41104, —e = sluipweg, geheim
pad, list, streek, kunstgreep; met water vermengd nand, slib, zooals 't bijv. van den slijpsteen loopt; er tennt ante Stbficbe = hij kept
de knepen, alle kunstjes; id) tomme (bir) hinter
brine Scbficbe of idj romine bir auf hie Sebficbe =
ik kom wel achter je streken.
frbtictit = effen, glad, eenvoudig, ongekunsteld;
fcbficbte4 ,aar = plat, sluik haar.
I. [ScOlicirte, zie Scbfirbtb eft.]
II. Zditirlyte, iv. — = (wevers)pap, (-)stijfsel.
f. = haalmes.
fittiCirtett, fcbiv. (ti.) = effen of glad maken,
polijsten, gelijk maken; (bij den wever: met
pap) slichten; (einen Streit, Vinbef) beslechten, bijleggen, in 't reine brengen.
SttliOter, m. —,4, — = beslechter, bemiddelaar.
= zoetvijl.
fiCbtleite,
ficttliaar, f. = sluik haar.
plethamer.
CrifilittMantuter, m.
— = eenvoud, ongekunsteldSc4firtjtInit,
held, eenvoudigheid, oprechtheid.
Sciitirlytung, — en = 't glad leggen,
effening, gelijkmaking, polijsting; beslechting,
schikking, bijlegging.
—c = slijk, slib.
m.
(b.) = slikken, met slik vullen.
fc4lic'f(e)rig = slijkerig, modderig, (van 't
weer) vuil, nattig.
frigiciern, fcbiv. (b.): e?., fcbfictert =. 't is nattig,
morsig weer.
Schfici fertvetter, 1. = vuil, nattig weer.
—e =papperig of klefferig
Sebticf, m.
stuk (in brood).
Efcbtie'fett, ft. (f.) (1cbteff, flei ct/foffen), zie
fcbf4feit.]
fcf)tiegfig klef, papperig, nattig (van brood).

fcbliegmr.
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fitlieffbar = sluitbaar, te sluiten.
1. =
m.;
Zdjfieff
-plaat.
GrigieWbolgen, m. = wig, pin, plug.
—n = slot, knip, haak (van
St4liefle, tn.
boek, album enz.); Tuns; valdeur (in een sluis).
frrifieten, ft. (f).) (ictj icbtief3e ; icbtot; fCiiife;
fcbfief3e! gefcbfoffen) = sluiten, toe doen, dicht
doen; (Iiir, Zor, aeti fter, laben, Oufeum,Scbufe,
Sitting, arief, 9higen, 9,31unb, a3tinb, Tertrag,
Stauf, bie Reiben u. sluiten;
(einen in bie ltrme, an feitt ,,era) drukken,
sluiten; einen in mein jer f. = iem. in zijn
hart sluiten, innig liefhebben; (einen kret4)
sluiten, vormen; bie aeuerIvefir fcbfoT3 ben
Bug = sloot of besloot den stoet; baratt& fcbfide
id) besluit ik, leid ik af, maak ik op, maak
ik de gevolgtrekking; fiitt fid) baratt& =
wat is daaruit af te leiden, op te maken; fo
baxf man nicbt f. = zoo mag men niet redeneeren, die gevolgtrekking mag men niet
maken; auf etto. f. = iets opmaken, besluiten
tot iets; er fcbfief3t bon ficb auf anbere = hij
beoordeelt anderen naar zich zelf; [ba4
Wiefit = dat is dnidelijk]; fiI1j f. = zich
sluiten, toe gaan, dicht gaan, gesloten worden.
— = sluiter, portier, conSeblie'ter,
cierge, cipier, huismeester; sluitspier.
er#11e-Reramt, I. = betrekking of post van
portier enz.
—, — nen = portierster, huisScOte'fferin,
bewaarster, huishoudster.
postbus.
Zoiltiefrfark f.
m.;
=nab, f.;
Srfilleffilfeber,
= sluitliveer; -geld; -haak (of:
:fort',
klemhaak, slotkram); -mand.
definitief, beslissend; eindelijk,
ten slotte, op 't laatst.
SittiefrIntut4 fet, m.; maget, m. =
spier; -nagel (voegnagel).
= sluiting, 't sluiten, afettlie'fl uttg, Iv.
sluiting, beeindiging.
C^djtif f, m. = 't slijpen, 't geslepen zijn,
polijsting, glans; uiterlijke beschaving, welgemanierdheid, fijnheid van vormen; er bat
S. = heeft fijne orngangsvormen; bad
bat einen guten S. = is goed geslepen; (in
(ebiicf) zie S cb f i e f.
fittimm slecht, erg, kwaad, boos, onaangenaam: (Beit) slecht, kwaad; ( gage) lastig,
moeilijk, netelig; (Rofgen) kwaad; (91acbridit,
VitOgang) slecht; (ftgen, ,anb) ziek, zeer;
f. = hij voelt zich misselijk, onwel;
(Ttenfcb, ,era) slecht, boos; um fo fcbfimmer =
des te erger; bfe Cade ftebt staat slecht,
ziet er slecht uit; er ift f. tveggerommen =
hij is er leelijk of slecht afgekemen; [gering,
minderwaardig, min; icb bin 1. mit bir ofrie,
ben = niet erg tevreden, zie f dj f e cb t].
SdAin'ge, —n = strik, valstrik, strop;
trens; slinger (voor een zieken arm); einem
Scbfingen fegen = iem. een (val)strik spannen;
in bie S. geraten = in de val loopen; fief ob.
ben Ropf auf; ber S. bieben = zich er uit redden.
— = lummel, slungel, vlegel,
m.
deugniet, rakker.
—,
—en = lummelachtigheid,
SrOlingeteis,
vlegelachtigheid, ondeugendheid.
frfittifgelhaft = lummelachtig,lummelig,lomp.
slungelen, lummelen.
fdfittfaeht, fcbto. (b.)
frigivroeit, ft. (icb fcbfinge; fcbfang; fcbflinge;
fcbfinge ! gefcbfungen); slingeren, slaan, leggen;
slikken, inslikken, schrokken; einen Strict um

ZdOoffhof.

etM. = een touw om iets slaan, leggen;
bie VIrme um einett f. = de armen om iem.
heenslaan, iem. omarmen; (emit l8anb bunt
bn Saar) strengelen; bad Saar in afecb ten 1. =
't haar vlechten; eine Scbfinge, einen knoten f. =
een strik, een knoop leggen; ben 91eiben f.
dansen, een rondedans doen, in den rondedans
zwieren; ficb um, burcb ettb. 1. = zich om,
door lets heenslingeren.
frigin'aern, fcbto. (b.) = (bon Scbiffen) slingeren.
Sitting'lltabett, m., =getuattL f. (ob. :Oftange,
in.) = slingerildraad (of -rank); -plant.
= gladde slang.
SitlittRItatter,
Zrnitito'4fab, m. = slingerpad, kronkelpad.
5djll^ f, m. — (e* —e =berg-, aardverschuiving.
—n = brandgang; slip (van
een jas).
fcbib. (b.) = (laten) slippen:(ankers,
kettingen e. d.).
=
SatillY0ermitit,
SittiO'Ver, m.
geronnen melk.
—e = das, strikdas.
m.
— = slede, slee; urger ben
ScOlit'ten, m.
Scbf. foramen = in 't ongeluk raken.
Sefilitlenbatin, to. = baan voor sleden;
ift Scbf. er kan met sleden gereden worden.
sledevaart.
Sebtitlettfart,
= sledepaard; Rept* tale
SeblitlettPferb,
ein Sobf. = bont opgedirkt.
= glijbaan, sullebaan.
Srijittlerbabn,
glijden.
foblitstern, fcbM. (b.)
Sittitticimb, m. = schaats; Scbf. faufen =
schaatsen rijden.
Sciiiitt'fitublaufer, m. = schaatserijder.
—e = insnede, keep, spleet,
Sttfith m.
scheur, snee, jaap.
bittefett = Chinezen met spleetoogjes.
TdOit'un, fcbto. (b.) = insriijden,„splijten, opensnijden, scheuren; gefcbfitte %rmel = splitmouwen.
ZrigiVenfter, f. = hoog, smal venster.
SCUI'mantet, m. = mantel zonder mouwen.
sluw
Sitlitymeffer, f. = lancet.
Schtityftreif, m. ..--- belegstuk (bij een split).
Zeritityberfc4fut tn. = gordijnsluiter (aan
camera's).
frbtotriveif; = hagelwit, sneeuwwit.
—n=slof, pantoffel.
Mitior're, tn.
ren, fcbtn. (ti.) = sloffen].
ZrOtofb f. Scbioffe, Scbtiiffer = slot (aan deur,
kast, geweer enz,); kasteel, slot, patois; zie
ook: Mega
ScOtofil'auffeber, m.=slotbewaarder, slotvoogd,
kastelein.
Sci)to-frbiedi, f. = slotplaat.
—n, (meest in 't meerv.) =
Zebto'fpe,
hagelsteen.
Tcbtu. (l.) = hagelen.
— = slotemaker, kleinsmid.
Sitiorfer, m.
= Elotemakerswerk.
SCorferarbeit,
edfiofferel',
— en = slotemakerij, kleinsmederij.
Sc4forfer II gejeffe, m., =banbluerf, f.; :meifter,
tn. = slotemakersil knecht; -ambacht; -baas.
= veer van een slot.
Sittoirfeber,
Zeblotfrau, tv. = slotvrouw, burchtvrouw.
SdiloWfreibeit, vrijplaats (om een slot).
SrOloWlInarten, 111. ; :graben, m. ; =haul)t=
mann, m.; =4err, m. = slotguin; -gracht;
-gLeverneur (-voogd); -peer.
ScOloWbot, m. = binnenplaats (van een slot).
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erbtotlitat In.= slotplein, plein voor 't paleis.
SchloWprebiger, m. = slot-, hofpredikant.
Sebto-frriegel, m. = tong of schoot van een slot.
Sciitofritor, 1.; =turn*, m.; :berlintiter (ob.
:twat), m. = slotlipoort, -toren; -voogd.
SIttoWbogtei, in.= woning van den slotvoogd.
Schtoffituute, iv.= slot-, burcht-, paleiswacht.
febtoOveifb zie fct to inef 13.
SC0*, m. —(c)6, —e U. ScbUite = schoorsteen
(van fabriek, stoomboot e. d.).
SCotleger, m. = schoorsteenveger.
SCorter, tn. —6 = beverij, bibberatie; rammelaar; pap (in zoutziederijen); kleingehakte
steenen.
SchlorteraPfei, m. = kalvijn-, rammelappel.
SC4fortergang, m. = sloffende, bevende gang.
frOlofterig = bevend, waggelend; slordig,
haveloos.
Scbtotlerigteit, in. — = beverigheid, slordigheid.
f cijtotlern, fctiv. (tj.) = beven, sidderen, waggelen; slungelen, bengelen, flodderen; f .. be
Anfee = bevende, knikkende knieen; f .. be
ntetber = flodderende, los en slordig zittende
kleeren.
frifloterig, zie fcbtotterig.
Schinitt, tv. —, —en = kloof, engte (tusschen
rotsen, bergen), ravijn, holle weg, pas, afgrond.
frifluit'aett, fcbtv. (b.) = snikken, hikken
Sit turb'3er, m. —6, — = snik, snok, hik.
sittuct, m. —(e)6, —e u. Scbriicre = slok, teug,
dronk, borrel.
SCurrauf, m. —6 = hik, snik.
I. fthluclett, fcbtv. (b.) = slikken, slokken;
snikken, hikken.
II. Zr4luclett, f. — = slikken, snik; ook b er
Scbt. = hik.
SCucler, m. —6, — = slokker; hik; bet
arme S. = de arme slokker, slokkerd, sukkel,
stumper.
frOfficrioeffe = slok voor slok.
frigu'bern, fctto. (tj.) = knoeien.
I_SCuff, en. —(e)6, Scbtiiffe = sluipweg, sluipgat; mof; zandige klei].
IZetituffe, in. —, —n = slof].
rZcWiiffei, m. —6, — = onbehouwen mensch,
kinkel].
Scbtuft, iv. —, Scbtilfte = S cb tu cb t ; hol.
Schltn'tner, m. —6 = sluimer(ing), dutje.
Sciguni'merer, In. —6, — = sluimeraar.
Sciiturnlitergott, m. = god van den slaap,
Morpheus.
SCuntInertiff elt, f.— sluimerrol, hoofdkussen.
Zr4Iuttentertopf, tn.= slaapkop, uil, stommelin g.
Zdflunentertiinter, V. = staapkorrels, slaap.
tCumi ntertt, f(ttv. (1.) = sluimeren, rusten,
dutten.
Sciflunt'utertmnfd), m. = avondpunch.
SCunInt'rer, zie ci) I umm er e r.
schtunt'nterrolie, iv. = sluimerrol.
[Zdflump, m. = blind geluk ; ook =- S Cu m 11 e.
fdflum'pen, fctin. (I).) = gelukken; (van kleeren) slordig hangen, flodderen, slepen].
ScOlttutipe, zie Scbtampe.
fitiunt'Oen, zie fot fampen en Scbtump.
Sitittnt'Per, in. —6, — = slordig mensch,
slons; slikrand (aan een rok).
f Cunfpig, zie f cl I a m l i p.
ScOlunb, m. —(e)6, SCiinbe = keel, keelgat;
strot, slokdarm; diepte, afgrond; vuurmond;
bet S. be6 9teere6 ='t peilloos diep der zee;
ber S. ber .Ville = de poel der hel.

ZdOufiberteilungOlifte.

[fditun'Aig = slonzig].
SC*03f, m. —(e)6, Scf)tiillfe = schuilhoek,
sluipgat; trek, greep; strik, lint.
fCiiPsfen, fcf)to. (f.) --,- sluipen, glippen, glijden,
schuiven.
fitliiVferig, zie fcbtitOrfg.
ScOfttlebafen, m. = sluiphaven.
SCutflock 1. = schuilhoek, sluipgat, sluiphoek.
fcblii0frig = glad, glibberig; lastig, teer,
netelig; onkiesch, vies.
SCiitirrigreit, iv. —, —en =glibberigheidenz.
Zdflupfluefln, tv. = sluipwesp.
ScbtuPfloiniet, m. ,----- schuilhoek, sluiphoek,
sluipgat, wijkplaats.
Scigu'Ope, ziec b atutIpe.
SCurf, m. —(e)6, S cb tilt f e = slok, teug;
smalle bedding.
ft4iiir'fen, fcbin. (b.) = slurpen; sloffen.
Zriflur're, in. —, —n = slof.
fdOursren, fcbin. (f).) = sloffen.
[Sciguifen, V. = schillen (van bessen e. d.)]
Sitlitk m. Scbtuffe6, Scbtilife =-- sluiting (bet
SfOng, Zebatte, Necbnung); slot (eine& Ottefe6, Oebicbte6, einer Nebe); einde (eine& auge6);
gevolgtrekking, [besluit]; stevige houding (te
paard); bie Tilt bat fatten S. = sluit niet;
bet S. bet Cirfe that matt = de beurs sloot
mat; Sum S. = ten slotte, eindelijk.
Schtuffabftitnntung, tv. = eindstemming.
Serif-it-Waft, tn. = slotakte.
SCurantrag, m. = voorstel tot sluiting (van
't debat).
SCuVart, in. = wijze van redeneeren.
Scbtufrbatiett, m. = sluitbalk.
Zdituffbentertung, iv. = laastste opmerking.
SCtiWtieriC, m. = sluitnota, slotnoteering.
ZriguVit or, m. = slotkoor.
Scigiiffet, m. —6, — = sleutel.
SCiirfelllbart, m.; :twin, f.; :Welt, f. =
sleutel II baard; -been ; -schild.
Zdfliirfellitilunte, iv.; :bunt), f.; :lock f.;
:ring, in. = sleutellbloem; -bos; -gat; -ring.
ScOtitfrfatt, m. = afronding (van zinnen),
slotval, toonval, cadans.
Zrigufffolge(rung), iv. = gevolgtrekking.
SCuffform, to. = vorm van een sluitrede.
SCaffforntet, ill. = slotformule; konkluzie.
friiittfrgereciit = logisch.
Scifluffgefang, m. = slotzang.
fclifiirtig = besloten, van plan; f. fein = besloten zijn; f. inerben = besluiten.
SCufffabett3, W. = slotval, cadans.
SCufOette, W. = reeks van sluitreden.
ectfluffIlturC m.; :note, tv.; =ttuuttner, iv. =
slot II koers; -nota (sluitnota, sluitbriefje); -nummer (-stuk).
Zvi-fluff/mutt, m. = slotpunt, sluitpunt, sluitteeken.
erifluffIlreMut:nn, iv.; :rebe, n). = slotlirekeniiig; -redo (of: slotwoord).
SCu#'reibe, W. = slotrij, sluitrij, slotrege!,
slotreeks, opsluiten (van 't gelid).
Scijiufffak in. = eind, besluit, concluzie,
eindstelling.
Scblufffitein, m. = sluitbriefje.
SCuWfilgutg, tn. = eind-, slotzitting, laatste
zitting.
Zriflufffteitt, m. = sluitsteen.
Scigufurteit, f. = eindoordeel, eindvonnis.
SCufruer4, tn. = slotvers.
ScOtuffberteitungaifte, u. --.-, slotuitdeelingslijst.
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= tegenstrijdig, inkonsekwent.
Schtufrtuort, 1. = slotwoord.
Zcijittfraeit4ett, 1. = sluit-, slotteeken.
= sluitnota, sluitbriefje.
ScblitfActtei,
5e4titarn (met d), iv. — = smaad, verachting,
openlijke schande, hoon.
fdimactrbebetit, :belabett = met smaad overladen.
fr4tatacirtett, fcbiro. (b.) = smachten, wegkwijnen; (nacb ettv.) smachten, vurig verlangen.
fttmarO'tenb = smachtend, verlangend, kwijnend.
zie Scbmacbtla03en.
ZrOutarlit'OtO,
fetnitätirtig = tenger, slank, mager, rank;
[smachtend].
— = tengerheid enz.
ScOlitiicOlinfeit,
SMIttaittlappett, m. = hongerlijder, bedelaar;
smachtend minnaar.
Scimad)rtotte, iv. = spuuglok.
Sittltadiaiettlen, nt. riem of gordel (vooral
tegen den honger).
ftimadrbott = smadelijk, schandelijk.
I. [Zdjmad, m., zie L i e f cb in a cr].
Sdjuttuf, m. —(e)4, —e = sumak, smak,
looiersboom, verf boom.
Hi. Zermatt, iv. —, —en = Scbmacfe.
—, —n = smak (vaartuig met
Stipuciefe,
weinig diepgang).
filjutact'aft = smakelijk, lekker.
= smakelijkheid,
Scimacii 4aftigteit,
goede smaak.
I. Scimab'ber, iv. —, —rt
zwarte pit van
de kaars.
II. Srfintab'ber, tn.
=
modder.
smeren, knoeien;
jAwabibertt, fcbto. (b.)
e fobntabbert = 't is vuil nat weer.
eitutiitybrief, nt. = smaadschrift, schimpbrief.
fcbio. (b.) = smaden, schimpen;
einen, auf einen f. = iem. smaden, hoonen.
= schimp-, spot-, smaadSc4titii1j'gebidit,
dicht.
ft4ntatrticli = smadelijk, schandelijk; erg;
[schraal, sober, karig].
=Wirt% iv. =smaadDrede;
Sr4nt ati' llr ebe,
-schrift.
tv. = kwaadsprekendheid, lasterzucht.
kwaadsprekend.
fripuiitrificbtio
—, —en = smaad, schimp.
Stfitttilimtn,
Sc4miiirthort, f. = smaadwoord.
frinnat (fcbmafer u. fcbmiifer) = smal; schraal,
sober, mager; (;5'iigeriv.) mager, klein.
= met smalle, magere
frimarbactig,
wangen; met smalle bladeren.
fdititalett, fcit.. (b.) (auf einen) = brommen,
knorren, schelden, smalen (op iem.).
fripitifterit, fcbiu. (1).) = (einem fein einfommen)
kleiner maken, doen verminderon ; (jem?, Necbt)
verkorten; (jetn4. guten Tamen) benadeelen;
(bie g'reibeiten einen 2anb0) inkrimpen; [smaller maken; ficb 1. = smaller worden].
vermindering,
cinniisterung, iv. —, —en
verkorting, benadeeling, inkrimping, vgl.
fd)miitern.
cb e n;
Sittitat'Ott, in. = schraalhans ; zie
meifter.
— = smalheid, smalte,
Situtallyit,
schraalheid, soberheid.
StOttiatiatibett, f. = Smalkalden.
Smalkaldisch.
ritzttatint'bifr4
f. = smalt-, kobn i t-, emailblauw.
— = smalt, koualtglas, email.
actimatte,

fdyneidjetn.

Sttntartier, 1. = jong pert of jonge ree van
een jaar.
Schntat'bieb, 1. = kleinvee.
= smout, reuzel, vet; 0 bat
ScipitafA, f.
weber Sala nocb S. 't heeft heelemaal geen
smaak; ook: er zit geen pit in.
5rinnal3'birne, iv. = boterpeer.
Scbittat3'butter, iv. = gesmolten boter.
fripttatAett, ftfmtiit'on, fcbtv. (b.) = met reuzel
of vet bereiden, vet maken;
ift Weber ge:
tat iveber Sala
falsen nod) gefcbmaten =
nocb cb m a la.
ScimuitOultett, m. = in reuzel gebakken koek.
= koekepan.
5rfitttat0fattne,
= boterham met reuzel.
ScfmcitOolle,
ScfmtatiloOf, m. = reuzel-, vetpot.
Scipitatth, ZrOtitant, m. —(e) = room; vettig
slik, bezinksel.
ft4Ittarottaen, fcbtv. (f.) = klaploopen, tafelschuimen, als parasiet leven.
— = klaplooper, tafelS VI) maroraer, nt.
schuimer, panlikker, parasiet, ook: woekerplant.
Slimaroilerei', to. —, —en = klaplooperij.
frijutarot'aerifci) = klaplooperig, parasietisch.
Sctintarot'Aer110fiattae, ID.;
1. = woekerplant, -flier, parasiet.
—n = suede, houw (in 't
Stbmartre, tv.
gezicht), degenwonde, schampwonde, litteeken.
— = eenvoudige meelMcipttarirett, m.
dat
spijs; nietigheid, prul; ba& ift mir S.
is me 'tzelfded
f dj mar'rig = vol litteekens, vol schrammen
en N egen.
Sciitna'f Me (met a), tv. — = fijn gekruld lamsvel.
Sclititatf, m. —e u. Scbmiite = (klappende) kus, zoen.
ft4ittat'3ett, fobi-v. (b.) = smakken (bij 't eten);
kussen, zoenen (dat 't klapt).
Stipitaucf), m. —(e)4 = rook, walm, smook.
rooken, dampen,
fcfmtatt'eljett, fcbiv. (b.)
smooken, walmen; [fcbmaucben ob. fcbmiittcben
= (ateifcb, Oienen) rooken, berooken].
Scipttnu'dier, m. — = rooker, smooker.
Zdjittatubjeuer, = walmend of dampend
vuur.
Sifintaueb 'nereftfcbaft, iv. = rookgezelschap.
Scbmtiuje = smulpartij,
Sclititatt#, m.
festijn, onthaal; lekkernij, iets heerlijks.
fcbiv.
(b.)
= smullen, banketeeren.
fehtttnulett,
— = smuller, fuiver.
Sripttalffer, m.
ZOnauferci', tv. —, —en = ScbmauL
fripteclett, fcbiv. (b.) = proeven; smaken,
genieten ; smaken, een zekeren smaak hebben,
goed smaken, bevallen ; [(iets) ruiken; geuren ;
fie fann fbn nicbt [. = niet uitstaan].
SMntecler, — — = proever (die dranken
onderzoekt) en proever (die veel houdt van
drinken en eten).
ScOnteer, zie Scbmer.
Scrintei'Me, In. —, —n = weverspap.
frtittei'thett, fcbiro. (b.) = pappen, slichten.
edinteirbeleV, tv. —, —en = vleierij, liefkoozing, flikflooierij.
frtmeiltetOftft = vleiend, streelend, [lief,
lieflijk, beminnelijk].
Zrimercintratfe, iv. = vleipotje, vleipoesje,
vleier, vleister.
frtuterriettt, fcbio. (0.) (einem) = vleien,
streelen, lief koozen ; einem ob. ficb met etlo. f.
iem. of zich met iets vleien; einem ettv. ink Obr
1. = iem. iets liefs toefluisteren; bad $ortrat
ift gefcbmeicbeft = geflatteerd; idj fiible mid)
gefcbtneicbelt = ik voel me gevleid, gestreeldl;
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ficb in jemS. ebunft 1. = zich door vleierijen
in iems. gunst dringen.
ScOntertyllinatne, m.; =rebe, lo.; :Wort, f. =
vlei naam (of -naampje) ; -taal ; -woord (vleiend
woord).
ettnteicbler, m. — g , — = vleier, flikflooier.
fr4ttteictrterifcb = vleiend, flikflooiend, vleierig.
friotteitbig, zie gefcbmeibig.
zie Scbmeitfliege.
frOnteilgit, ft. (b.) (fob fcbmeif3e, fcbmif3; Tcbmiffe;
fcbmeitel gefcbmiffen) = smijten, werpen,
gooien; [slaan]; (stud.) (ten beste) geven.
Stfintelftfliege, tv.= brom-, vleesch- of -drek
vlieg.
—e = smelt, smeltglas,
erime13, nt.
email, glazuur, zachte glans, lieflijk waas.
Sciptet3'arbeit, tb. = emailleerwerk, smaltwork, brandschilderwerk.
= emailleerder.
Mtnet3'arbetter,
fitutetAluir = smeltbaar.
smeltbaarheid.
Sittitet,Vbartett, tr. —
= gesmolten boter.
Sc1 ute13i butter,
cOntet'Ae, to. —, —n = 't smelten, smelting,
smelterij.
fittnet'3ett, ft. (1.) (bu fcbmilgept, er fcbmitst;
fcbmoi6; fcbmiiIae; fcbmita I gefcbmolaen) =
smelten, vloeibaar worden, wegsmelten, verminderen, vergaan, (in ettb.) overgaan, zich
oplossen; f cut., icbiv. (b.) = (doen) smelten,
oplossen, doen wegsmelten, roeren, treffen,
aandoen; emailleeren.
Cc4utet'Aenb = smeltend, kwijnend, lieflijkzacht klinkend.
— = smelter, gieter;
ettitter3er, m.
reuzelkoopman, worstfabrikant.
—, —en = smelterij, gieterij.
scipneivreli,
:geutkitbe, T. = emallilSdPnetalfarbe,
kleur; -schilderij.
=
ScOute13'11 grab, in.; : Wile, tD.,
smelt II punt ; -hitte ; -erij.
Schine13'lliaiumer, th.; :feffet, nt. = smelt11huis; -ketel.
ScipttelOunft, ba. = emailleerkunst.
brand-, emailschilder.
dim et3'inaler, m.
T.; :tteget, tn.=
ripne13' II Oen, m.;
smeltiloven; -buisje (of: blaaspijpje); -kroes.
— = smelting.
S (*nerving,
Scfmtetaluerf, = smelterij, gieterij.
Si:Outer, m. u. (beffer:) T. —(e)S = smeer, vet,
reuzel; eS foff bir nicbt aum S. gebeiben =
't zal niet tot je voordeel zijn.
Scimer'flaurti, m. = smeerbuik.
eituter'gel, m. --S = smergel, amaril; (plant)
speenkruid.
tripter'geln, fcbtb. (b.) = smergelen, met
smergel polijsten.
—e = dwergvalk.
Sefllttert, m.
—n = smeerling, gronSMtiteete,
deling.
[-ens], —en = smart, pijn;
Slimier& m.
mit Scbmeraen = met smart.
frnitteri on, fcbt». (l.) = smarten, pijn doen;
ber ginger *lure mid) (auct : mir) = doet
me zeer, doet me pijn; ber Zortburf fcbmerat
mid) = smart mij, doet me zeer of pijn;
fcbmerbt mid), bat = het smart mij of doet
mij Teed, dat...
Scipter'3etOgetb, T. = smartegeld (vergoeding voor verwonding enz.); rouwkoop,rouwgeld.
Sitttter'3ett4tittb, f. = kind der smarte.
Scbttter'3ett4tager, f. = ziekbed, lijdensbed,
lijdensleger.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.
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Scfpner'Aettfttattu, m. = man der smarte, Job,
Jezus.
= Moeder der
ScrotterVit4ututter,
smarten, mater dolorosa.
= cf) m e r l e n ut u t
Scfpneriptareirte,
t er.
m. = smartkreet,
Scipteriaen4ruf,
kreet van pijn of van smart.
fcbuter3ifrei = vrij van pijn of smart.
frbuterOaft = (fyziek) pijnlijk; fcbm... e
Mutter = Moeder der smarten.
frijuter3lirt) = (moreel) smartelijk, bedroevend.
fituterVinberub = verzachtend, pijnlenigend
of pijnstillend.
fcbuter3'10, = pijnloos.
SeinnerAlofigteit, tv. — = pijnloosheid.
fituterOtiltettb = pijnstillend.
f MuterOott = smartelijk, pijnlijk.
ESdpnetlen, tn. --S = room.]
—e = vlinder, kapel.
SditttetitertIng, m.
= vlindersoort; vlinSetmetlerlittOart,
deraard, wispelturigheid.
fetmerterting4artig = vlinderachtig; wispelturig.
SMutetlerting411fann, in.; meth f. = vlinderlijacht (-vangst); -net.
frimetlern, fcbto. (b.) = (met klinkend, knallend geraas) smijten, slingeren, kletsen, slaan,
treffen, donderen; ber Zonttcr fcbmettert =
ratelt, knalt ; (Zrompeten) schetteren, schallen;
(Mgt) slaan.
—n, zie S cb en i e.]
Mrtjuticle, iv.
smid; zie fitcf•
tiptieb, nt. —(e) g , —e
fctputeb'bar = smeedbaar.
— = smeedbaarheid.
Scfmtietantrieit,
Scfptie'be, to. —, —n = smidse, smederij;
bor bie tette S. geljn = aan 't goede kantoor aankloppen.
cfpnie'be atubtit, m.; :arbett, m.; :bag,
tn. = smidsliaambeeld; -werk; -blaasbalg.
SMiniebecifen, f. = smeedijzer.
ittutesbe effe, m.; :Oututer, m.; :1o4ten,
$1.; :uteifter, = smidsllhaard (of-schoorsteen); -hamer (of smeedhamer); -kolen;
-baas.
friptiellett, fcbtv. (b.) = smeden; maken, in
elkaar zetten; baS gifen T., folange eS roarm
(ob. twit) ift 't ijzer smeden, terwijl'theet
is; in Setten, in ifen f. = in de boeien slaan;
(2iigen, Knfcbliige, serf e) smeden;
91tinfe T. = listen en lagen leggen, intriges
op touw zetten.
cOmieig e, tn. --tt = scheeve hoek; beweegbare winkelhaak, zwei; vouwbare duimstok.
fttutiel gett, fcbtb. (b.) = vlijen, drukken, leunen,
schikken; (ben got)T in bie tianb)gefcbmiegt.-geleund; (bie lIrme um einen) slaan; lid) an
einen f. = zich tegen iem. aanvlijen, aandrukken; lid) T. unter, nacb, ook alleen met Zat. =
zich voegen, zich plooien naar; ficb f. unb
biegen = zich schikken, zich onderwerpen.
frtiutieg s fatu = buigzaam, lenig, soepel, meegaand.
— = buigzaamheid enz.
Schutteg'fautteit,
—n = smeele (een grassoort)
Scimiele,
S utter, —(e)S = smeer.
knoeierij; (stud.) gentieraliett,
schenken (ter omkooping).
kladboek.
Sctititter'bucti,
= smeerbus, smeerdoos.
Sdpniersbibtfe,
—n = smeer, vet; smeerCdjmte'r e,
eel, zalf; vuil, vuile zaak; smear, slaag nie
36
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tigheid, rommel; verlegenheid, netelige toestand; slechte rondtrekkende tooneelspelerstroep.
frinnie'ren, fcbtv. (b.) =-- smeren, bestrijken,
insmeren; knoeien, morsen, slecht werk leveren, kladden; a gebt ivie gefcbmiert = 't gaat
als gesmeerd, van een linen dakje; fettle Sobien
f. = op den loop gaan; ficb bie Stebfe f.= wat
drinken; einen f. = iem. de handen stoppen,
iem. omkoopen; einem bec 9,taut 1., einem irei um
ben 9Jtunb 1. = iem. honig om den mond
smeren; (Qlein, Bier) vermengen, vervalschen.
arbutie'rer, m. .-, — = smeerder, knoeier,
kladder, vervalscher (van wijn e. d.).
Sc4ntiererei', Iv. -, -en = insmeerderij;
knoeierij, kladwerk.
acipniertfitife, in. = smeerpoets, vuilik.
Scfpnielfgetb, f. = omkoopgeld, zie S ct en i e,
ra lien.
fitatie'rig =- smerig, vuil, vettig, glibberig,
vrekkig.
SMIttleritafe, en. = zachte kaas.
SittitierictOpen, tn. =-- smeerlap, vetlap;
smeerlap, vuilik, deugniet.
Scinniersfatbe, Vv. = smeerzalf.
Sciptierleife, Vv. = zachte zeep.
Sclintittrbatjam, trt. = witte balsem.
Srimittisbointe, Vv. = witte boon.
ScOutintibiiciffe, Vv. = blanketseldoos, poederdoos.
SMutittite, iv. —, -n = blanketsel; fig. mooie
schijn; G. auftegen = zich blanketten, zich
poederen.
fttntittlen, fcbtv. (b.) = blanketten, poederen;
onder een mooien schijn verbergen.
Sdnitinilutittet, f.: :Offilifterrign, f.= schoonheidsil middel; -pleistertje (of: moesje).
Sittninflopf, m. = blanketselpot, poeierpot.
Stbatinfluaffer, f. = schoonheidswater.
Zetintienet, Ccipnieneftt, SMinienter, zie
Scbmergef 2c.
Srbinik m. Scbmiffa, Scbtniffe = houw, duelwonde, snede, jaap (over 't gezicht),litteeken;
streek, toets (van een schilder); bfefe Beicb=
nung bat S. = is vlug en knap gedaan;
einen argen S. inegbaben = een barren stoot
(fig.) gekregen hebben; S d m f f f e= slaag.
Sriptiti, m. —el, -e = slag, houw; spat,
vuile rand (aan 't kleed); schandvlek, smet.
StfintIt'ae, Vv. —, -n = slag (dun einde van
een zweepkoord).
fcbmit3ett, fcbtn.(b.) = slaan; besmetten, vuil
maken, smaden, lasteren.
Sciptoct, tn. -(0, -e = gewetenloos journalist.
SchtniYier, m. --, - = (oud) boek; smooker,
rooker.
fchinalern, fcbtv. (b.) = (in de boeken) snuffelen.
frinnorten, icblv. (b.) = pruilen, mokken, boudeeren; [glimlachen]; f. unb grorfen = pruilemuilen.
fdintoffie'ren, fcbtv. (b.) = broederschap drinken.
5rinitaft4, 1. - = (stud.) groet; S. trinfen=
broederschap drinken.
Sittitollifiitninercijen, f'titbefjett, f. =Meet,
tn. = [boudoir], pruilhoekje.
Sittnor'braten, m. = gestoofd of gesmoord
vleesch.
frfpno'ren, fcbiv. (b.) = smoren, stoven; (in
ber ,t)*) smoren, stikken, braderi.
ZrOntor'ffelfrft, f. = gestoofd of gesmoord
vleesch.
IffamoVilett, fcbiv. (b.) = uit-, bezuinigen].

Zdittabel.

Srijnior'bille, lo. = smoorhitte.
edmiorlotO, tn. = gestoofde roode kool.
Scintiorlopt, in. = stoofpan.
erOntu, m. -?., = winstje, profijtje, bedriegerijtje, [eig. praatje, verzinseltje]; einen Scbmu
macben = op slimme manier profiteeren.
I. arbtrauf, tn. —(e)d, —e = sieraad, siersel,
tooi, opschik; parure.
II. frimud = knap, mooi, fraai, sierlijk.
Srbnaufarbeit, iv. = juweelen, bijouterie.
frinniiclett, fit ty. (b.) = tooien, opsieren, mooi
maken ; in een mooi licht plaatF en, een mooien
schijn geven, opsmukken; ficb mit frembeir
aebern 1. = met andermans veeren pronken.
Scimurgetb, 1. = geld voor tooi en opschik.
Stimnutfijiittbier, m. = handelaar in juweelen,
juwelier.
Sciintuctliiftrten, 1. = bijouteriekistje.
ScOntutilaben, m. = bijouteriewinkel.
fclintuffs to = onopgesmukt, eenvoudig.
Scbtiturritabel, to. = juweelen speld, borst-,
doek-, haarspeld, broche.
ScfpitudifacOert, $1., =Ware, iv.= versierselen,
opschik, tooi, juweelen, bijouterieen.
Sitmubbefel', to. —, -en = morsboel, geklad,
kladderij.
fripitub'befIg = kladderig, morsig, knoeierig.
fripatub'beitt, fcbtv. (t.) = morsen, kladden,
knoeien.
ScOntug'oel, m. - d, —; SitntuggeteV, in.
-, -en; SMmun'nelbanbel, tn. = smokkelarij, sluikerij, smokkelhandel, sluikhandel.
fdpititg'nein, fcbiv. (b.) = smokkelen.
Sdpitttg'neltvare, Vv. = smokkelwaar.
Sciintuntfter, m. -4, — = smokkelaar.
Sit nitioalerbattbe, Vv. = smokkelaarsbende.
fitntun'3eItt, fcbiv. (lj.) = behaaglijk glimlachen; meesmuilen
= gepraat, gebabbel. frOntu':
i Seim/0, m. —ed
feat, fcbtv. (b.) = praten, babbelen.].
SrbIltittl, m. —a = vuil, vuilnis, vuiligheid,
molder, slijk.
Stttitutriirittet, m. = morsmouw.
Sittituf'bartel, f. = morspot, smeerpoets.
Scinatuil'bfeit, f. = spatbord.
scontittoonen, m. = misdruk.
frinnutVit, fcbtv. (b.) = vuil worden; morsen,
kladden, vuil maken; 't geluid van 't wild
nadoen; leicbt f. = besmettelijk zijn (van
stoffen).
Scinautl'fiinger, m. = spatbord.
ScOntutrfarbe, Vv. = vuile kleur; grauwe,
sombere kleur.
ScijmulOttf(e), m. = morspot, smeerpoets,
vuilik.
ScOntuirftect, m. = vlek, smeervlek, vuile vlek ;
smet.
Scimintrbantmet, m. = vuilik.
ScOmuraicat, tn. —(e)l, —e = gierigaard, vrek.
fctintut'3111 = vuil, smerig, morsig, gierig.
Stimtufilgfett, Vv. -, —en = vuil(ig)heid enz.
Srillituirfittet, en. = werkkiel, morskiel.
SrOntuVonfurren3, Vv. = oneerlijke concurrentie.
ScblitUirtatIOett, m. = vuile lap.
Scinnufffiefe, iv. = vuilpoes, morsebel.
Sefintutrniffet, m. = vuilik, smeerpoets.
ScillnutOntOier, f. = misdruk; kladpapier.
ScOntuirtitet, m. = voortitel, Fransche titel.
frhitab'bern, fcbiv. (b.) = babbelen, wauwelen,
snateren.
Sitna'bel, m. —d, Scbniibef = snavel, bek,
sneb, voorsteven; feber Zogef fingt, vie Om
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ber S. genmcDfen ift = ieder vogeltje zingt,
zooals het gebekt is; einem nacD bent S. reben =
iem. naar den mond praten; bad ift nicDt4 fur
batten S. = dat is geen spekje voor jouw
bekje.
— = snavelije, bekje.
Zdntil'Oetriiett, 1.
ig.
fdptifbelfartnig = snavelvormig, snebvorm
idp). 0.) = lekker
friptabefie'ren,
eten, smullen, met trek eten.
frOlabefit, ¶41). (b.) = van een snavel voorzien; fildj f.
trekkebekken.
Zeinurtienfitiff, f.; :JAW), nt. = sneblischip
of -schuit); -schoen (ook: tootschoen).
friptalieffttneff = snavelsnel, rad van tong.
Sdinalnitier, f. = vogelbekdier; snaveldier.
= lekkernij, lekker maal,
Zdjitalietiveibc,
smulpartij.
= nijptang (van den
Zchttalielpinge,
chirurg).
fthnabutie'ren, zie fcDnabelieren.
Sciptatt, m. —(e0 = gebabbel, gepraat, grap,
onzin; S dj n i cf e = grappen.
(0.) = babbelen, praten,
fitnaclen,
kletsen.
Sebna'ba1jii0fel, Zcbna'ber4iipfel, f. –=
Opperduitsch volksliedje, straatdeuntje, dansdeuntje, zangspreuk.
—n = (langbeenige) mug.
I. Zifittale,
—n =
II. Zrtnale, m. —n, —n; S.,
grap, aardigheid, scherts.
grappig,
koddig.
frbitalig, fitnalifit =
= gesp; klink.
Zrnttalle,
fr4ttalleu, fcDiv. (D.) = gespen; [knellen,
klappen].
Zdittallenftift, m. = tong (van de gesp).
frn-ttat'vn, fcDtu. (D.)= klappen (met de tong),
smakken.
— = houting.
ZitniiVet, m.
I. frinta00! = snap ! hap!
—e = snap, hap, greep.
II. Solotapp, m.
fitnalrpett, fcDin. (D.) = snappen, grijpen,
knippen (als een knipmes, met de vingers);
toeklappen; flappen, happen; tuft f. = lucht
happen, een luchtje scheppen; nacD 2uft f. =
naar lucht happen, hijgen, snakken; ba& ScDrof3
fcDnaOt = verspringt, springt los.
= lancet, (laat)vlijm;
ZriptiiP'Per, m.
kleine handboog, veer.
ZdjitaWfeber, tn. = veer.
Zitttappliatin, m. = struikroover, bandiet;
snaphaan.
ScintaWnteffer, f. = knipmes.
Zdittatitqact, m. = knapzak, ransel.
jenever, branScOttalW m. —0, ScDnetpfe
dewijn; borrel, drupje, glaasje, slokje.
Zditta'bruber, m. = drinkebroer, jeneverlief hebber.
= kroeg, herberg.
edota041mbe,
Sciptabubbet, :butte, jeneverflesch.
fitttalrfett, fcDix). (D.) = jenever drinken,
borrelen.
= kroeg, herberg.
erintatinttelln,
ScOtta041tafe, tu. = jeneverneus.
fcDtv.
(D.)
= (in den slaap) sourfdpiarltett,
ken, snorken, ronken; snorken, snoeven.
Sitnarsiter, m. — = snurker, snorker,
ronker.
Zrilltarribafb m. = brombas, brommer.
—n = ratel.
Sciptar're,
frOnar'ren, fcDhl. (D.) = ratelen, snorren,
brommen; brouwen (bij 't spreken).
Stfinarel/Often, m. = enkele wachtpost,
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Scfmareiverf, f. = bromwerk.
rOirtat(c), to. —, —en = jong afgesneden
loot.

Zitnat'terer, m.

— = snateraar, bab-

belaar, snapper.

Sciptartergatt{4, to. = babbelkous.
fdmarterig = snaterachtig, babbelachtig.
= babbelkous, kletstante.
a
P rtotatlerlicfe,
Scintatlermant, f. = babbelaar, wauwelaar;
babbelkous.

fAttaftern, fame (D.) = (van eenden, ganzen)
snateren, (van ooievaars) klepperen; babbelen,
snappen ; snateren ; [klappertanden].

Zitnaterer, friptatfrig, zie ScDnatterer,
fcDnatterig.

[Sdinatp, m.

ScDni4e = hoofdtooi van

bruid of peettante].

edptau, tn. —, —en = snauw, snebschip.
friptau'ben, fcDtv. (MItu. ft.: fcbnob, geictmoben),

(D.)
snuiven, blazen, hijgen; hunkeren;
nacD 91acbe f. = naar wraak hijgen of hunkeren;
ber ZauMinb fcDnob = de dooiwind blies,
woei; (lift) bie %ale f. = zijn neus snuiten.
frOitaulen, fcD1-n. (D.) = moeilijk adem halen,
snuiven, blazen, hijgen, ademen, snuffelen.
—e = automobiel, tuf-tuf].
[Sitnalffert, f.
Zetyttau3'bart, m. = snor(re)baard, knevel.
— = snuitje, bekje,
ScOnauPten, f.
snoetje.
Sc#nausae, —n = snuit, snoet, bek;
tuit (van lampen, kannen), bek of tuit (van
dakgoten).
fitnau'aen, ftDin. (D.) = snauwen, afsnauwen.
zie fcDneuben.
zie ScDnaubbart.
ScOttau'pr, m. -4,
= kortaangebonden, grof, ruw.
—n = slak; (in 't oor) slakZriptecle, iv.
kehuis; wenteltrap; volute (aan een zuil);
slakkeboor; schroef van Archimedes; huiselijke vrouw, huismusch.
Zdineclenart, = slakkesoort, slakkeaard.
fctitteclenartig, frOneclenfarntig = slakachtig, slakvormig.
= schade door slakken
Stipteclenfrat,
aangericht.
= slakkegang (eig. en
Zitpteclettgaita,
fig.), spiraalvormige gang of laan, slingergang.
ScipteclengefOutc, f. = slakkehuis.
SdpteclettgeWiiibe, f.= slakhuisvormig gewelf.
Zitnecleittmu, f. = slakkehuis.
Sitneclenfegel, m. = spiraalkegel.
Zelpteclentice, m. = rupsklaver.
Zititeclettlinie, tn. = slakkelijn, schroeflijn.
Zrintecifenpoft, tv.: mit ber S. faDren = een
slakkegangetje hebben.
Zchtteclentutubmtg, schroeflijn, spiraal.
sneeuw; (geslagen) schuim
Zitttee, m.
(van eieren).
= weg over de sneeuw.
ScDnee'ba4n,
Sciptee'balt, m. = sneeuwbal (ook de plant).
fripteetiniten, fcDtv. (D.) = sneeuwballen, met
sneeuwballen gooien.
= sneeuwbes.
Zciptee'beere,
scinteellerg, m. = sneeuwberg, sneeuwhoop.
ZrOttee'Derger, m. = Schneeberger tabak.
fititeelitittb = sneeuwblind.
erOnee'bruit m. = hout, dat door den sneeuwvracht is afgevallen.
ZcOnee'llfaft, m.; :flocre, it).; :ffoctettbaum,
:ga10, to.; :gebirge, 1. = sneeuwlival; -vlok;
-vlokkeboom; -gans; -gebergte.
er#Iterligefiltoe,$1., :geftaber, f.;
f. = sneeuwilvelden, -jacht; -klokje.
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f. =
sneeuw II grens ; -haas ; -hoen.
= sneeuwwit, sneeuwachtig.
feNtee'IR = sneeuwwit, met sneeuw bedekt,
sneeuw...
GefineeltuntOen, m. = sneeuwklomp.
Schneefiinin, m. = winterkoninkje; er freut
ficb tuts ein S. = hij is erg in zijn nopjes,
zoo blij als een engel.
:11Mt, fi. =
erbnee'llfupPe, tn.; :fatuine,
sneeuw II k ruin ; -lawine; -glans.
Scknee'lltinie, to.; :mann, tn.; :mount, m. =
sneeuw lijn ; -man (of: -pop) ; -maand (NivOse,
21 Dec.-20 Jan.).
qtilirm,
ScOnee'llfrbaufet (ob. :fcb100e),
m. = SD eeuw schop -scherm.
eriptee'frionelae, iv. = (de tijd van) 't smelten
van de sneeuw.
Sititeelc410, m. = sneeuwschoen, sneeuwschaats, ski.
Gdmee'llftur3, m.; :treiben, f.; f. =
sneeuwilstorting (lawine); -jacht (of: -vlaag);
-water.
GebneeliertueOung, m. —, —en; Scipteelue4e,
Vv. —n = opgewaaide of opeengehoopte
sneeuw.
fdpieelveit = sneeuwwit.
GrOneely etter, f. = sneeuwachtig weer,
sneeuwweer.
6(dOneetnittdien, f. = Sneeuwwitje.
to. = sneeuwIlwolk,
erfinee'lltuoite, m.;
-tijd.
— = slak zonder huis].
redinegel,
edmetb, m. —(e0 = kranigheid, energie.
Sititabe, —n = snede, scherp (van
een mes e. d.), kling; scherpe bergkant;
energie, kranigheid ; weg door 't bosch gehakt.
iv.; =Wen, f. =
Sdinei'bellbant, to.;
snij Ilbank; -boon; -ijzer.
erbneti bellWA, f.; MO, m.; :10n, m. =
zaagilhout; -blok (of: -balk); -loon.
= snij-, hakmachine.
edotabentafMine,
Scbttetibenteffer, f.=breed keukenmes, hakmes.
=
zaagmolen.
Sdmet'bentiitile,
I. fchnerben, ft. (b.) (fcbneibe; fcbnitt; fcbnitte;
fcbneibe! gercbnitten) = snijden, graveeren,
(beeld)snijden; maaien, oogsten; (eine ieber)
snijden of vermaken; (bie ,t.aare) knippen;
(Stamme 5u Orettern) zagen; einem ben Stein
f. = iem. van den steen snijden; (eine Starte)
nemen; Oefb f. = veel geld verdienen,
woakeren; einen f. = een bal snijden;
einen f. = iem. (opzettelijk) niet zien, iems.
omgang mijden, iem. negeeren; Witt mit
(aucb: midj) ink Seri, in bie Seefe = 't sneed
mij door de ziel; e fcbneibet rnit im 2eibe =
ik heb kramp in 't lijf; bae, fobneibet in ben
l8eutet = dat loopt in 't geld, in de papieren;
einem bie lour f. = iem. 't hof maken;
zich snijden; elkaar snijden (of: kruisen);
zich vergissen, 't mis hebben; zie ook: 05e=
ficbt, Orimaffe, 2eber, Mobr.
im 2eibe = kramp, snijdingen.
ftilltei'benti snijdend, scherp, (van wind,
koude, geluid ook:) snerpend.
ScOneliber, nt. —4, — = snijder, kleermaker;
ook een libel, en een soon hert; S. macben =
kapot maken (met minder dan de helft van
't aantal punten laten verliezen); S. tverben,
fen = verliezen, onder Jan zijn; au& bem S.
fen = boven Jan zijn (in 't kaartspel); fie ift
au4 bent S. = ze is boven de dertig; bet:
fror(e)ner S. = koudkleum, kouwelijke Dries.
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Scbuel'berburfity, m. = kleermakersjongen.
Sebiteiberer, tv. —, —en = kleermakerij; S.
Oben = den kleermaker of de naaister (aan
huis) hebben.
—, —nen = (mode)naaister,
Sc4nel'beritt,
kleermaakster.
Sdinetiberittnung, Iv. = kleermakersbond.
SitnetibertniiMett, f., mtatnfelt, iv.= modenaaister, kleermaakster.
= kleermakersbaas.
Scitei'Derntelfter,
frijnet'bern, fcbtv. (b.) = kleermaker zijn, bij
't kleermakersvak zijn; maken, flikken.
erintebertifit, m. = werktafel (van den
kleermaker).
Sitnerberbogel, m. = snijder(s)vogel.
Sitnel'ber3unft, Vv. = kleermakersgilde.
edmerbe3abn, m. = snijtand.
Crime-nig = scherp, kranig, flink, energiek.
ScOttei'bigielt, Vv. — = kranigheid, flinkheid,
energie.
frimel'en, fcblv. (ti.) = sneeuwen; in ein Oau&
bitten fcbn. = bij iem. komen invallen of
aanwaaien•
sebtteije, SMiteille, iv. —, —It = weg door
't bosch gehouwen, rechte boschweg; vogelstrik.
frOnellein, febtv. (b.) = (boomen e. d.) uitsnijden, besnijden, dunnen.
Celina = snel, vlug, gauw, hard; fcbneffe 18e.
bienung = vlugge, prompte bediening; matt
fcbn. = maak voort.
iv. = snelwasscherij.
ScbnefrbamPfer, nt. = stoomboot.
—n = snelheid, vlugheid;.
erfi ttelle, Vv.
(stroom)versnelling.
fitnetlen, fcbiv. (b.) = (einen Weft) afschieten;,
er fcbnelfte mit ein Stilgefcben an bie %are =
hij schoot of knipte me een balletje tegen den,
neus; in bie ,t)i3be fcbn. = omhoog laten
springen, opwippen, omhoog werpen; bie'
Stralffen berbor fcbn. = de nagels uitslaan;
(mit ben aingern) knippen; MIL (f.) = springen, schieten, vliegen, losschieten, losspringen; bet Ziaff fcbnerft in bie t■iibe = springt
of vliegt omhoog.
smnerier, in. — — = knip (voor den neus);
vogelknip; valhek, slagboom; knikker.
Schnettleber, tv. = springveer.
fitneffifertig = vaardig, voortvarend, niet
aarzelend, vlug.
edpielrfeuer, f. = snelvuur.
frhneirfilfiln = snelvoetig, lichtvoetig, vlug.
— = snelheid, vlugheid,
Stfmatintelt,
vaart.
Scinteirtafer, m. = kniptor.
Sripteirtraft, to. = veerkracht.
Scimeff'filgetrijen, f. = knikker.
= hardloop, hardloopen.
Scrote0'lauf,
Stinteffitiinfer, m. = hardlooper; renner, ren-paard.
Scinteit'Ooft, tv. = mail, snelpost.
ettneit'llPreffe, tv.; . fitreiber, m.; :frbrift,
snelll pers; -schrijver (ook = stenograaf);
-schrift (ook = stenografie).
Sebnetrfcbritt, m. = versnelde pas, looppas.
Sefineffi llfenter, m.; :Wage, to.; :VII, In. =
snel II zeiler ; -waag (of unster); -trein.
fitneirgingig = sneltongig, vlug of rad in'
den mond.
Sffinell'Afingigteit, Vv. — = radheid van tong.
Sdineple, Iv.
—n = snip; (fig.) snol.
ecOneplenilbred,
=fang, m.; daab, to. =onippelldrek; -vangst;

Zdytepfenftricti.

565

SclitteOlenlIftri gt, m.; iv.; lull, in. =
snippe II zwerm (-vlucht en -jacht); -tij d ; -vlucht
(-zwerm).
Sciptepin, -tt = punt (van kant,
van een keurs); tuit (van een kan); top (van
een muts), timp; snip.
SebttelYper, zie ScbniiW3er.
zie Quer f a cr.
Scbtterjer, tn.
frOneu'vn, fcbtr. (b.) = snuiten (de kaars,
zijn neus); fitt fc0n. = zijn neus snuiten.
wippen, snel heen-en[frOniclen, fcbto. (b.)
weer bewegen],
-(e)& = onzin, praatjes,
edwittfrOnati,
gebabbel, gesnap., artaal; rommel.
fMttie'ben, zie fcbnauben.
felOttleineitt, fcbtu. (b.) = overdreven netjes
kleeden; gefcbniegett unb gebilgett = om door
een ringetje te halen, in de puntjes.
- = heererok (stalen
scontepet,
pen); fat.
ScOntWiten, f. - = knip (met de
vingers); einem ein Scbn. fcbtagen =iem. uitlachen, den draak met iem. steken.
- = snipper.
Scintip'pet, tn. u. f.
friOtitqleitt, fcbtro. (b.) = snipperen.
fctoo. (b.) wippen, tippers, even
inknippen; met duim en vinger knippen;
springen, vliegen, schieten.
= snibbig, bits, vinnig.
— = snipper.
erintiOPifet, 1.
SciptirleffMnecte, tb. = huisjesslak.
Stbnitt, m. (e0, -e = 't snijden, 't knippen;
snede, snee, schrap, barst, doorsnede; snit,
mode, patroon, vorm; [oogst]; ein Scbn.
,ers, in bie ieete = een steek in 't hart, in
de ziel; ber erite, stbeite S. = de eerste,
tweede hooioogst; feinen S. matt en = zijn
slag slaan; ein S. Oter, lein = een halfje;
oaf einen S. = in eens.
= afgesneden bloem.
Sobititebtunte,
knippatroon.
Zdutitebonen, m.
= snijboon.
Scintitt'bobtte,
eriptittAelt, f. -4, - sneetje (brood), plakje;
winstje.
snede, plak.
-n
2M-tittle,
- = maaier.
Sciptirter, nt.
-, -nen = maaister.
SMnitlerin,
-ttirteriobn, m. = maailoon, maaigeld.
• nittliattbel, m. = kleinhandel (vooral in
el ewaar).
• nitt'biittbler, m. = kleinhandelaar.
nitrbol3, 1. = zaaghout.
bieslook.
ScOnitriaucO, m.
-(e)&, -e = stek(je).
ScOnittlittg,
SMnittlinie, tn. = snijlijn.
Soi)nittItteffer, f. = hakmes, snoeimes.
ettnittlitufter, f. = knippatroon.
Wtittireif = rijp om afgesneden of gemaaid
Zdynittsfatat, m. = latuw. [te worden.
eititittluaren, $1.= ellewaren, garen en band,
nouveautk's.
fMnitnveice = bij plakken, bij sneden, bij
mooten.
= snijwonde.
ebnittlinutbe,
ScOnitf, -(e)e, -e = plakje, schijfje
(vooral van gedroogde vruchten); afgesneden
stukje.
= snijwerk.
cintitrarbeit,
cipcit'set, f. - = afsnijsel, snipper;
eiener S. = gebraden schiif kalfsvleesch
(met citroen, sardines enz. bereid), kalfsoester;
einem S. frciufern = iem. een rad voor de
oogen draaien.

Ze4ttiirchen.

Griptitlefeli, iv. -, -en = snipperwerk, houtsnijwerk.
frtnit'pht, fcbtb. (b.) (uit)snijden, snipperen.
febit-it'sen, fcbts. (b.) = snijwerk maken, boutsnijden.
- = snijder, beeldsnijder;
Scbitit'ser, tn.
fout, bok; mes (van zadelmakers e. d.).
Scrovitierer, iv. -, -en = snijwerk.
f rbtrit'sertt, fcbtr. (b.) = fouten of bokken maken.
riptiw II nteffer, f.; :Wert, T. = (hout)snij y mos;
-werk.
fttzto'bern, fcbtb. (f.) = snuffelen.
friiitob'Ne)rin = brutaal, ongegeneerd.
fr4itii'be = (Oefinbet, Weis) laag, gemeen;
(Kett, Gelb, Mammon) boos, snood, naar,
ellendig; (amp, 9Inttoort, l8ebanbtung) geringschattend, minachtend, smadelijk ; fcbtti3be&
lecf, fcbniiber jrrtum = leelijke of beroerde
tegenspoed, vergissing.
-, -en = snoodheid, minSciptiVbigielt,
achting.
fit notypern, zie fcbnuttpern.
krul, versierende
eftniirrel, m.
geboen lijn, spiraal, versiering, haal; roulade.
Scfpbrietel', to. -, -en = krulwerk.
friparletn, fc0). (b.) = krullen, (met allerlei
krullen) versieren.
felmor'ren, fctiv. (b.) = bedelen.
- = bedelaar.
Suor'rer, m.
-n = klein schrap.
Satmucle,
Sciptucletcliett, f. -é, - = schaapje; dotje,
liefje, snoesje.
fittinefent, fcbtv. (f.) = snoepen.
Sc4ituin, nt. = snoesje, dotje.
ScOttu'betrOen, f. -é, - = snoesje, dotje.
snuffelen, door den
liclintrbeht, fcbtb. (b.)
neus praten; fitten].
friptfiffeitt, fcbtb. (ti.) = snuffelen.
snuffelaar.
ScOniiffier, m.
- = dot, zuigdot.
erbitutler, m.
verkoudheid (in
I. SitnulYfen, tn. -4, 't hoofd).
fc#ImpIett, fcbtv. (b.) = snuiven.
als verkoudheid, uit verk.
frOtittplettartig
voortkomend.
Scintutefenfieber, 1. = catarrhale koorts,
griep, influenza.
- = snuiver.
Sciptulrfer, m.
= snuff.
ScbttuOrtattai,
SetinuOrtabaiMbole, tn. = snuifdoos.
Scbtiuletttcb, f. = zakdoek.
erinunroe, -n = pit, neus, snuitsel
(van de kaars); ee ift ibm (ate& fcbtt. = 't is
hem alles 'tzelfde.
frOitu4rperit, fcbtv. (ti.) = snuffelen.
I. Mcfptur, tn. -, -en u. Scbniire = schoondochter, snaar].
snoer;
II. Stimuli!, tn. -, -en u. Scbtaire
(zweep- of hengel)koord; (meet)lijn;bindtouw;
veter; passement, soutache; ba gebt afte4 nacb
ber Scbn. = volgens den regel, heel geregeld;
atte4 gebt ibm nacb ber S. = alles gaat hem
naar wensch; fiber bie Scbn. bauen = uit den
band springen, de maat te buiten gaan; [bon
ber Scbtt. teben = 't kapitaal opeten].
Sciptur'affel, iv. = millioenpoot.
veter, rijgsnoer.
Sebnitribatt, f.
Sitniir'boben, tn. = bovenverdieping van 't
tooneel, tooneelzolder, machinerie.
= korset.
Scfpliir'bruft,
eitniirAett, f. = snoertje, koordje;
er bat ibtt am Scbn. = hij heeft hem aan 't
lijntje; bee gebt la tide am Scbn. = als van
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een leien dakje; er bat e g am Scbn. = hij
kent 't op zijn duimpje.
binden, snoeren, toesnoeren, rijgen; ficb ictn. = zich (in)rijgen;
fein Zfinbet fcbn. = zijn boeltje pakken; einen
fcbn. = iem. snijden of uitzuigen.
ittnnegerabe lijnrecht, regelrecht, rechtstreeks(ch).
m. = rijghaak, nestel.
Gdmiirliatb m., :lent, tn., :feibr4ett, 1. =
rijglijf, korset.
rijggat, rijgoog, vetergat.
Stiptiirritmt,
Sitniirleber, to., mtagett, m. = door 't inrijgen misvormde lever, maag.
Sittturlitactyr, m. = passementmaker.
= rijgnaald.
ecti ttiir'nab el,
erli nurrant', nt. —en, —en = rondtrekkend
(bedelend) muzikant.
ScOtturrliart, m.= snor, snorrebaard, knevel.
frlytturr'biirtig = met een snor of knevel,
barsch uitziend,
Sitttur're, —n = ratel, oude vrouw;
snor (van katten e. d.); snoet, snuit; grap,
aardigheid, klucht, onzin, grappige vertelling;
in bet a t)aben = aan 'tlijntje of onder den
duim hebben.
fdinurtnt, fcbtn. (b.) = snorren, gonzen (van
raderen e.d.); spinnen (van katten), brommen;
bedelen.
Srintur'rer, zie Sobnorrer.
ediniieriemen, m. = rijgriem, veter.
fitnuerin = kcddig, grappig, komiek, kluchtig,
vermakelijk.
Sdjnurr'^feiferei',lu. —,—en = snorrepijperij,
nietigheid, beuzelarij, aardigheid, grap.
m. =
m.; =Centel, tn.;
rij g II schoen ; -1; eter ; -laars.
felmturItran = lijnrecht, rechtstreeks(ch),
regelrecht.
[Slim* ob. Sr4nule, , zie cb n a u b'e.]
— = hoop, stapel, opper,
SitlYber, m.
mijt (van hooi e. d.).
fito'bern, fobit). (1.) = ophoopen, in hoopen
zetten.
— (e)i;, —e = schok, 60 of 64
Scliort,
stuks.
fdpictiffiOverettof! = alle duivels1 duizend
dondersi
schoksgewijze, bij schokken; in
ft/Jr:J(1'111We
groot aantal.
I. frOlet = sjofel, armzalig, armoedig, kaal,
haveloos; min, laag.
II. Sitolei, m. u. f. — g = uitschot, bocht,
min goedje.
SdOrfe, nt. —n, —n = schepen, wethouder.
Sitiiffettaint, = schepen-, wethoudersamt.
SMarfertgericbt, 1 . = schepen(recht)bank (uit
leeken bestaaude onder voorzitterschap van
een rechtsgeleerde).
Scijorolagbe, tn. —, --tt = chocolade.
erti otola'benfabritant, m. = chocoladefabrikant.
idiattia'benfarbin = chocoladekleurig.
Zdjolota'benliptiityteu, 1.; :tafel, tn. =
chocolade f flikje ; -tablet.
StiMar', en. —en, —en = scholier.
Srtiolar0, nt. —en, —en = scholarch, schoolopziener. schoolhoofd.
erPolaltif, tv. — = scholastiek, schoolwijsheid
der middeleeuwen.
= scholasticus.
Sclytia'flifer, m. -- g ,
scholastisch, schoolmeesterfrijcia s itiftt
achtig.

friptiVren, id)tn. (b.) =

fctionungetion.

Scipgialt', en. —en, —en = scholiast, ver-

klaarder van de nude schrijvers.
= scholien, geleerde aanteekeningen, commentaren.
—n = schol.
Soborte,
H. Sitolle, —n = aardkluit, klont,
stuk grond; (ijs)schots, (ijs)schol; er flat an
feiner Scb. = hij blijft op zijn geboortegrond.
fcbin. (tj.) = dof neervallen, naar
beneden ploffen.
frliortig met kluiten of kionters bedekt.
Sc^vit'fraut, f. = stinkende gouwe.
Sehoitife-r, zie Scbultbeff3erei.
Zdjoii3e, zie Scbuf3e.
fcbon = (ba ift er ft.) reeds, bereids, al;
Steuern 4atjlen tuir fcb. genug belasting
betalen we toch al genoeg ; fit. gut! = goed,
't is al goed ! fcb. = wel (a. Q3.: ba g nit fcb.
tuabr, abet ...; icb glaube fob. baf3...; ba g trirb
fcb. rieVig fein; er lvirb fcb. fommen); gefingt ibt
abet aucb ft. = maar al gelukt 't haar ook; ob
fcb., Wenn.. fcb. = ofschoon, hoewel, al; bag
glaube id) fcb. gar nidjt = dat geloof ik nu
heelemaal niet; zie ook tv e nn.
f djott = mooi, schoon; bet =
Filips de Schoone; bie fcbiinett niinfte = de
schoone kunsten; eine4 fcbiinen norgen g = op
een goeden morgen ; er macbtfcbiine Streicbe =
hij haalt mooie dingen uit; ba g Ware uocb
fajiiner = nog mooier! fcb. (fcbmecten, riecben) =
lekker; et tut iIjr fcb. ob. tut fcb. mit itjr =
doet lief tegen haar, vleit haar; bitte fcb. =
dank u of niet te danken; banfe fcb. = dank
u wel; er fdf3t fcb. grilf3en= u moet de groeten
van hem hebben.
kaft, omslag.
Setion'becre,
SCtiiiit'bruct, m. = schoondruk.
schoonheid.]
[Schijenc, tro. —
feWnen, fcbtu. (b.) = sparen, ontzien, verschoonen, voorzichtig behandelen; (ben Bath)
goed onderhouden.
fttiinen, fcbi-u. (tj.) = (Seth) klaren.
fito'nettb = zacht, voorzichtig, toegevend.
= hoes, beschermer.
I. Scijoi tter, m.
— = schoener.
II. Stto'ner, nt.
m. = verver in mooie en vaste
kleuren ; optimist.
= ververij voor de mooie
Sd)O-tt'fiirberei,
kleuren; optimisme.
Sc0i3-iegeift, m. = fraai vernuft, bel esprit.
cbOn'neifteret, tn. = vertoon van fraai vernuft.
—, —en = schoonheid.
SetOttlyit,
Sittin'tieitCnefii41, 1. ; qinn, m.; :te4re, W.;
f.
=
schoonheidsligevoel,
-zin; -leer;
=ntittel,
-middel.
ScOn'Offiifteriten, f.= schoonheidspleistertje,
moesje.
= redenaar, die in mooie
Stban'rebtter,
taal spreekt; ook: mooiprater.
= mooie woorden, geScbaterebneret,
maaktheid (in 't spreken).
=
SriOn'llfdireiben, T.; zfrigetbefunft,
schoon schrij yen ; -schrijf kunst (calligrafie).
mooiprater.
Sciaon'fdj^va er, nt.
frbattitutt, unr. (b.) = mooi of lief doen, vleien.
edjiittluer, m. —4, — = vleier, mooidoener.
dio'nung, tn. , — en = verschooning, omzichtigheid, toegevendheid; jong bout.
= conservatiebril.
SitoltuttObrille,
frOu'itungOlo0 meedoogenloos, onmeedoogend, onverbiddelijk, zonder iets te ontzien.
fito'nunOtiolf — y acht, otnzichtig zeer verschoonenci.

Seboillen,
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fotatfiviffenfotafttiot = over de fraaie letteren,
belletristisch.

Sofionlett,

= verboden jachttikl, besloten
of gesloten tijd.
erboo'ner, zie cborter II.
Sci)oofb zie (f;)i)13.
Sc4opf, m. —(e)4, Scti3pfe kuif; kruin,
top; bosje (haar, bladeren); pluim; hoofd,
pruik; zie ook Gietegenbeit.
II. [ectiopt, zie Sctuptien]
Sotiitorbrett, f. = schepbord, schoep.
SCiptibrtuutett, m. = waterput.
schep; spoel-, wasch-,
Scbii4rfe, to. —, —rt
schepplaats.
= putemmer.
Cot Opreinter,
friOlrfen fctto. (b.) = scheppen, putten;
Item, frifcbe 2uft f. adem, frissche lucht
scheppen; Zerbactt T. = verdenking opvatten;
(offnurig) putten; ber katn fctiipft Uaffer
de boot maakt water.
schepper (in beide
SeliijOler m. —S, —
bet.), schep.
SCI PlerlI g eift, m.; ::tiattb, to. = scheppende
geest; sch. hand.
scheppend, vruchtbaar, voortftt iiteferifd)
brengend.
Sitiiplertraft, to. = scheppende kracht.
sitaPlerittarbt, to. macht van den schepper.
ScOiWterivort, T. = scheppingswoord.
schep,
:nefOrr,
schepvat.
eci)OPflanne, hi. = schepkan,
scheplepel,
SitaPftette, tv , zlioffet, m.
schep, schepper.
SotoOrterote, tn.; =flteife, tn. kuifgeeuwerik;
-mees.
StiMerab, f. = scheprad.
SCiliftopf, m. = schep, schepvat.
—, —en = schepping.
SCipifutto,
SeWcilijungCgerefiiciite, tv.; :tag, in.; :Wert,
f. = scheppings geschiedenis ; -dag ; -werk.
SeWitortuerr, f. = schepmolen, pompwerk,
hydraulische machine.
eriow iten, f. —S, —
pintje, glaasje.
[SCippe, zie Sctiiffe].
I. Scbcypen, nt — — glas, pot, pint (wijn,
bier);
Sctuppen].
II. [fcbuo'pen, f cti to. (ti.) = stoppen, volproppen].
fdjoIrPettitielfe = bij 't glas, bij 't pintje, bij
glazers, pintsgewijze.
—e = hamel, schaap; domZrOiW, in.
nor, suffer.
SMOtefenbratett, in.= gebraden schapevleesch.
Sotiip i fenfteifd), 1. = schapevleesch.
SMorf, m. —(e)4 = schurft; roof (op een
wonde), korst, spaander, schilfer.
schurftig, korstig.
foljorlig
So:Wirt, m. —(e)4 —e = scherl (een delfstof).
Sotorlentorle, 1. —4 = schorlemorle, wijn
met spuit- of selterwater.
ttorteftein, in. = schoorsteen; bu fannft
beine aorberung in ben S. fctreiben = je kunt
die vordering of die schuld wel uitvegen.

SMorietteittOranb,

:fener,

tn. = schoorsteen brand ; -veger ; -pijp.
1. Betio f; (met O'), m. ScboffeS, Sct offe Sct iiffe =
toot, scheut; [verdieping; belasting, (ge)schot].
It. Seto ft (met e), in. — Sctiif3e schoot (deel
van een kleed, van 't lichaam, eig. en fig.);
panel (van jas); bie t■ anbe in ben S. tegen
de handen in den schoot leggen, niets doen;
tvie in s tbrabaniS S. = als in Abrahams schoot,
zalig; in ben S. bet; kir* (ittriicttebreit = in

fehriinfen.

den schoot der Kerk terugkeeren; im Sctote
ber &rfammfung = in den boezem van de
vergadering; ex fitt bun im S.= hij is
een gelukskind.
faloWbar = fcWPfticWa.
fit offen, fctto. (ti.) = opschieten, spruiten,
uitloopen, groeien; [opbrengen].
[ZCi ffer, m. —S, — = (belasting)ontvanger].
—, —en = ontvangerswoning.
ScWifferei',
SclitqWinbrijen, 1. = schoothondje.
ScijoViiinger, in. = lievelingsleerling.
CrijoWielte, tn. (met 5) = pakruimte achter
in den wagen; plaats voor den koetsier op
een vrachtwagen.
Sit ofrfittb, f. = schootkind, lieveling, benjamin.
ScOirlitig, in. —(e)4, —e = scheut, loot,
spruit.
fottokpftictitig (met 6) = belasting-, schotplichtig.
I. ecto'te, zie S ct a u te.
II. Stijo'te to. —, —n = peul, huls, schil,
dop; schoot (aan 't zeil); S ct o ten = peulen,
doperwten.
fittftettartig, :fantail = peulachtig, peulvormig, peuldragend.
= peulgeSciv'tennetniic4fr, =4fian3en,
wassen.
Soto'tenfiee, en. = rolklaver.
= onnoozele hale, stoffel.
ScIp' tetttiiffet,
fetw i tentragenb = peuldragend.
—n =
—e;
SChütle, iD.
-(e)4,
Srtiott,
tusschenschot, schot (vooral op schepen).
Schot.
—n, —0
Sciptle,
S-dpit'ten, tn. —S, — = wet, hui.
Sri-meter, —S, — = kleIngeklopte steen
(voor straatwegen), steenslag ; puin ; los rivieren berggesteente.
fr#oftern, fct to. (b.) = (den weg) met kleine
steenen bestrooien.
—, —nen = Schotsche.
Sctiq'tin,
Schotsch; ber S ct o ttif cb (e) =
fit ofttfot
de schotsch(e wals).
SMotti tattb, = Schotland.
fotraffie'ren, foto). (b.) = arceeren.
SOcaffie'rung, to. —, —en = arceering.
schuin, scheef; er tootnt f. (gegen),
frbriiq
fiber = hij woont hier schuin over.
artiroli'ile, —n = schuinte, schuinschte.
Sttra'tlen, in. —S, — = schraag, bok; stapel
hout; draagbaar.
schuin afwerken, doen
fcttu. (b.)
of hellen.
vallicht.
Srlyriifffenfter, f.
— = schuinte, scheefheid.
edgii0eit,
Sttrant'nte, to. —, —n = schram, krab, ontyelling; (in 't glas) kras.
(1.) = schrammen, krabben,
krassen.
fcbram'inin = geschramd, bekrast.
—(e)S, Sctriinfe = kast; feuerfefter
Sitrattf,
ob. feuerficberer S. = brandkast.
Sotran'tc, —n = afsluiting, sluitboom,
slagboom, grens, palen, (gerecht) balie; bie
S..0 burctbrecten ob. ilberfd)reiten = de perken
overschrijden of to buiten gaan; bur bie S..n
forbern = voor 't gerecht dagen; in bie S..n
forbern = uitdagen; fur alien in bie S
treten = voor iem. in 't krijt (in 't strijdperk) treden; einen in (ben) S.. n batten
n
binnen de perken houden; ether Sacte
paal en perk stellen aan iets.
feten
fcbto. (b.) = kruisen, kruiselings
over elkaar leggen; afwijken; scheef zetten,
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frOralffenlo4 = onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt, paalloos.
Scijrattilmt f. = safeloket.
Sc4ran'tte, —, --0 = graanmarkt, korenbeurs; strafbank, bank van de beschuldigden,
schoolbank, bureau.
Sobratt'3(e), m. — en, — en = klaploopend hoveling, kruiper, flikflooier.
kruipen, klaploopen.
febratt`pn, Tcb tn. (b.)
kruiperig, klaplooperig.
frOrattion0aft
= granaatu. 1. —4,
ZdjraPtietV,
kartets.
1_1(4ro4i'pen, fcbro. (b.) = (nhrh.) = schrappen,
schrapen. Scbrairfel, = schrapsel,
schraapsel].
Zdyrat, —e; Sclirath m. —e4,
e trate ; Sttrat'Aett, tn. —4, — = boschgeest, satyr, kabouter.
—n = schroef; er lett fettle
Setyrau'be,
forte auf Scbrauben hij praat dubbelzinnigheden; hie Sacbe ftebt auf Scbraubett =
staat op losse schroeven, is nog onzeker; bei
ibm ift eine S. (int Stopfe) tot oh. Coder = 't is
= oud wijf.
bij hem niet pluis; atte
fttrau'ben, fcbtv. u. ft. (I0.) (fcbraubte u. fcbrob;
gefttraubt u. gefcbroben) = schroeven; (f einen
Stit) opschroeven; (hie $reife) in hie ,C2Obe
= opdrijven ; einen 1. = iem. plagen, voor den
gek houden; ficb = elkaar plagen, onaangenaamheden zeggen; auf etto. bin 1. = op
bedekte manier op iets wijzen, er omheen
draaien; gefcbraubte errthrung = onduidelijke
verklaring, die om de zaak heendraait ; draaierij.
ertirau'benlittotirer, m.; :batitlifer, tn. =
schroef Poor; -stoomboot.
5c4raulnullnang, m.; :getainbe, f.;
= schroefilgang; -draad; -lijn.
SitraultettlImutter, tn.; :Oreffe, tn.; :fAiff,
f. = schroefilmoer; -pers; -schip.
m.; :3ange,
Sciyau'benilfrigot f.;
= schroefllslot; -sleutel; -tang.
SitrauliettAie0er, tn. = schroevedraaier.
Sciirau'inttguinne, to. = lijmtang.
—, —en = schroeverij;
Sitrauberef,
voor-den-gek-houderij, plagerij, tergerij.
SMraubi ttorf, m. = schroef, bankschroef.
Stfirelf, m. —(e)t, —e = schrik ; [barst, scheur.]
frivecfluir = schrikachtig; -baar.
erbrecrbilb, 1. = schrikbeeld.
I. Scbrec'iett, m. —4, — = schrik, ontsteltenis,
verschrikking; palen om de vlotten aan vast
to leggen; in S. feten doen schrikken,
doen ontstellen, schrik aanjagen.
fc4reefen, ft. (1.) (bu fcbricfft, er fcbrictt;
fcbraf; fcbriire; fcbrict! [gefcbrocren dafiir.1 er.
fcbrocfen) = (intr.) schrikken, ontstellen.
verschrikken, doen
III. fcbrecifett, fcbm. (b.)
of laten schrikken (ook als keukenterm).
fttreefett(Obteid) = bleek van schrik.
Zdyreefentqltotfaft, ..ltacbricOt,
= schrikkelijke of ontzettende tijding.
= schrikbewind.
SttrecletOberrfc4aft,
SitrecifelOtnantt, m. = terrorist, lid van
't schrikbewind.
= verschrikkelijke nacht.
Schreclett4nacbt,
= schrikbewind.
Srlyrec'fettregierunn,
=
Sciyeeten011tan, m.; :tat, W.; :Aelt,
ontzettende dag; o. daad; o. tijd.
schrikbeeld,
spookSit recrgentenft, f.
gestalts.
itfoetnaft = schrikachtig; sours: schrikaanjagend.
— = schrikachtigheid.
i5tVrecnaftigfeit,

fchreien.

fcbrecrtic0 = schrikkelijk, verschrikkelyk, ontzettend, vreeselijk, erg.
Sttretilictife-it, In. —, —en = verschrikkelijkheid.
Sebrettn14, f. — fa, — fe = verschrikking, angst.
Scbred'frbattie, ro. = schrikschans.
Setyred'fctiu-4, m. = loos alarm, schot in
de lucht.
Sttrel, —(e)4, —e = schreeuw, kreet, gil.
Srlyreit'art, to. = wijze van schrijven, hand,
spelling, stijl, schrijftrant.
Sitreitettebarf, m. = schrijfbehoeften.
= brief, zendbrief, epistel,
Srf)reVilebrief,
schrijf brief.
= schrijfboek, schrift.
Sttrei'b(e)Ducb,
= kopiêerloon, schrijfloon.
Sttreillenetiitg,
ritrabeluitiq = schrijflustig, schrijfgraag.
I. frfireilmn, It. (b.) (ice fcbreibe; fcbrieb;
fcbriebe; fcbreibe! gefcbrieben) = schrijven;
einem oh. an einen f. (aan) iem. schrijven;
einem OW. our 2aft f. = iets op iems. rekening schrijven; ei ift ibtn an her atirne ge,
fcbrieben = 't stsat op zijn voorhoofd geschreven; hie Male ift hem ScbaufOeter foie auf
hen 2eib gefcbriebett = die rol is voor hem
geknipt; toie f. Cie ficb? = hoe heet U, hoe
is uw naam ? lyo Tdyreitit ficb biefe VZattricbt
bet? = uit Welke bron komt dat bericht?
einen franf, gefutth fcbr. = iem. (schriftelijk)
ziek, gezond verklaren; zie ook Ij r.
— = schrijven, brief,
II. Sttreillen, f.
missieve.
SOrei'Oepuit, I. = schrijflessenaar, -tafel.
schrijver (van een
Sdirei'ber, m. —t, —
brief), afschrijver, klerk, secretaris.
betrekking
van klerk,
Sitreeberantt, 1. =
van secretaris.
Sttreibereti, to. —, —en = schrijverij, geschrijf;
klerkswerk.
= betrekSttrei'berpoften, m., :fterte,
king van klerk, van secretaris.
fc4reitefauf = lui in 't schrijven.
Sciyeib' feber, in.; qe4fer, m. schrijf H pen ;
-fout.
= vaardigheid in 't
Scbreiblertigfeit,
schrijven.
Sttreib'gebii0, tn. = schrijfloon, kopieerloon.
Sttreib'geriit, f. = schrijfgereedschap, schrijfgerei.
schrijfboek, schrift.
Sitreiblieft, f.
= zwart teekenkrijt.
SMyeitefol)le,
Mreib' frautpf, en.; =tuft, tn. ; :rnapoc, ;
:titateriatien, Vt.= schrijn:utafitine,
kramp; -lust; -map; -machine; -behoeften.
SttrelbVergantent, f. = velijnpapier.
= schrijflessenaar.
Scbreib'Oult,
cursief.
Sitrelbjcbrift,
SMreib'fri)iifer, m. = leerling in 't schrijven.
fttreitiletig = schrijfgraag, schrijflustig.
Sitreiteitift, m. = schrijfstift, stilet; potlood.
= kantoor.
StlyreibltuDe,
Sciireity llftunbe, tn,; :furtjt, M.; :tat et, to. =
schrijfHles; -zucht; -leitje (-plankje).
Srlyeibltif4, m.; zfibung,
= schrijntafel; -oefening.
SrigeittlifAfeffel, m. = bureaustoel.
—, —en — 't schrijven,
Sttrel'bung,
schrijfwijze.
Sttreitviltueife, tn.; :3ettg, T. = schriAwijze,
-gereedschap (of: -gerei, inktstel).
fc4reren, ft. (4.) (id) fcbreie; fcbrie, fcbrie(e);
fcbreie! gefcbrie(e)n) = schreeuwen, roepen, uitroepen; (ezels) balken; (plat) schreien; auf
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bottem ,taffe f. = uit alle macht schreeuwen;
einem bie Ctjren boll fcbreien iem. de ooren
doof schreeuwen; zie ook D1 or b t o; hate man
ht ben Salb binein fcbreit, fa ftant e4 tvieber
berauS = zoo men doet, zoo men ontmoet.
idyrel'enb = schreeuwend (eig. en fig.).
Sebrel'er, m. —S, — = schreeuwer, roeper.
—, —en = schreeuwerij, geMretereV,
schreeuw, geroep, gegil.
schreeuwleelijk.
Zit reilritge), 40a14, m.
—e = kast, kist.
Sr4reitt, m.
(zuidd.) schrijnMretner, m. —S, —
werker, kastemaker.
Mrei'nertnelfter, m. = schrijnwerkersbaas.
fthreiltent, fcbtv. (b.) = kastemaker, schrijnwerker zijn.
fikterteit, ft. (1.) (it ftritt, geftrittett) =
stappen, schrijden; in ether gratibtung Water
= verder gaan, voortgaan met , ; aum
Uerfe f. = aan 't werk gaan; our Sate f. =
tot de zaak komen; our Sabt, 91bitimmurg,
atuSfilbrung, au einem Tlittet f. = tot de verkiezing, de stemming, de uitvoering, een
middel overgaan.
stap, gang.
Sitreilunn, iv. —, —en
Si4jrabog el, m. = piepende vogel.
=
vloeipapier,
dun pakSekretta, m.
papier.
erbrelf, m.
Scbretei, ScOretlei, m.
—e = vloeipapier.
ettrierOtaht, m. = paal (om een vlot aan
vast to leggen).
iv. —, —en = schrift, hand(schrift);
geschrift; 't geschrevene; letter, type; in fa=
teinifcber S. = in Latijnsche letters; 05oetbeS
Scbriften = G's werken; bie S. = de Schrift,
Schriftuur; (op munten) legende, muntzijde;
ein Stit bor ber S. = eerste en beste afdruk
van een plaat, proefdruk.
r4 rift' II art, tn.; %au#Ieger, m. ; =forfrilnlig,
= schrift II soort (of: lettersoort); -uitlegger
(of: -verklaarder) ; -onderzoek.
turner = letter(6- (*if t(en)tunt,
kunde.
m.
=
schrijver,
secretaris.
Scbrift'filfger,
ScOrifts gattung, to. = lettersoort, type.
cilriftsgefebrter, m. = schriftgeleerde.
fitrifti gentat = in overeenstemming met de
schrijftaal, gebruikelijk; volgens de Schrift.
= lettergieteril ; -ij.
Sitrift'giefgr11, m.; -et,
fitrift'filauvig = rechtzinnig, orthodox.
rijrift' II taftett, m.; =tenet, m. = letterlikas(t);
-kegel (of: -corpus, -dikte).
ci)riftleiter, m. = redakteur.
= redaktie.
Zrnriftleitung,
abfaffen =
frfolft'lleb = schriftelijk; ettv.
iets op schrift brengen; ba4 gebe idj Nnen
f. = dat Beef ik je op een briefje.
fAriffittiitiff = volgens de Schrift, schriftuurlijk.
— = overeenkomst met
ScOriffittiitigreit,
de Schrift.
=
lettermetaal.
ertrift'utetari,
Mrifentutter, in. = matrijs.
Gobrift'Orobe, = schrijfproef, letterproef.
SMriftif alb m. = letterzetten (voor den druk);
(in rechten) konkluzie.
cbriff frinteiber, m. = graveur.
erkriftleite, tn. = wapenzijde of muntzijde
(van een geldstuk).
rbriftletler, m. = letterzetter.
= schrijftaal; Bijbeltaal.
Se4rift'f4rarly,

etbriftlteite,

Zdirotftinte.

= plaats in een of ander geschrift, in de H. Schrift, bijbelplaats.
— = schrijver, auteur.
SMrift'fteffer, m.
= (boeke)schrijverij.
S *if Cftetterei,
fcbriffftetterifc0 = als schrijver, schrijvers...
Wift'ftelfern, fcbtv. (b.) = als schrijver of
auteur werkzaam zijn, zich met schrijverij ophouden.
Schriftltempet, m. = letterstempel (in de
matrijs).
Srbriftiftiid, f. = geschrift, stuk.
Scioifftegt, m. = tekst uit de Schrift, bijbeltekst.
Scbriftlunt, zie Scbriftentum.
er, nt. = schriftvervalscher.
Scbrift'berf
fdirift'berftiitthig = Schriftkundig.
Sttriffiveltfet, m. = briefwisseling, korresponde-,tie.
werk.
cOriftluerf,
fitriftIvibrig = strijdig met de Schrift.
Scbrift'aeitfien, f. = schriftteeken, letter.
Scbriff3eun, 1. = lettermetaal.
ectIriffaug, m. = trek, haal (met de pen).
frift = schril, scherp, schel.
fcbm. (b.) = scherp of schril klinken,
gillen.
(ft fcbrinbe, fcbrunb ob.
frfirin'bett, ft. (
hersten, barsten,
fcbranb; gefcbrunben)
springen, splijten, schrompelen.
fcbrin'tten, fcbtv. (b.) = (norbb.) pijn doen,
schrijnen, steken.
—, —n = (norbb.) broodje.
ciir
erbiritt, m. —(e)S, —e = schrede, stap, pas;
er gebt einen guten S. = hij stapt goed; (int)
S. fabren, reiten = stapvoets rijden; mit
einem (gleiten) S. batten = met iem. gelijken
tred houden, in de pas blijven; in gteitent
Scbritt unb Zritt = in denzelfden pas; einem
auf S. unb Zritt fotgen = iem. op den voet
volgen; auf taufenb S. = op duizend pas.
cfyitt'aiittger, nt. = telganger.
frbritt'fing# = in de pas, stappend, stap voor
stap; schrijlings.
rigitt'utarfter, m. = gangmaker, pace-maker.
SckrittIMuti, zie Scb tittf cbub.
fMritt'itielfe = pas voor pas, stap voor stap.
nt. —4, — = kaarde, wolkam.
I. fdiroff = steil, ruw, scherp, barseh, stroef.
II. ScOroff, nt. —(e)S, —en; diroff en, tn.
—S, — = rotsklip.
ttrufrOtt, in. —, —en = steilte, ruwheid,
scherpte, barschheid, stroefheid.
fitraplen, fcbto (b.) = koppen, koppen zetten,
bloed aftappen, laten; (fig.) einen 1. = iem.
afzetten, beet hebben, laten bloeden.
ScOrii0floOf, tn. = kop, laatkop.
Scijratiffriptiipper, nt. = laatmesje, lancet.
—e = grof gemalen
Scbrot, m. u.
koren (voor veevoeder); schroot, hagel; stuk,
stomp, blok; stempel; zie ook t orn.
= houthakkersbijl.
Sitroragt,
Mrot'beutet, m. = schrootzak, hagelzak.
= schrootbus, hagelbus.
itrorbiicOfe,
f cbrolen, ftiv. u. ft. (b.); mit ft. dart. =
(koren)malen, broken, knagen; kauwen;
snoeien; splijten, stukhakken; mit fttv. 13art.
= voortrollen, (met het schrooitouw in den
kelder) laten zakken, kelderen; (uit den
kelder) optrekken; steepen, rollen.
nt. —4, — stamper, hakker;
sjouwer, sleeper; schalebijter, vliegend hert.
fchrotliirmig = schrootvormig, hagelvormig.
dootlinte,
= jachtgeweer.
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eltrOriOrit, f. = grofgemalen koren; hagelkorrel.
= rolplank (om vaten te
ertyüti feter,
kelderen).
—(e* —e = stukje of plaatje
ciokitlittn,
(metaal); ongestempeld muntplaatje.
Zcigotlitebt, = grof meel.
SrfootIneffer, 1. = hakmes, snoeimes.
GrOormiible, in. = grove korenmolen.
= groote zaag.
St)rotliige,
erbrotlett, f. schrooitouw.
ettrotluittbe, tn. = windas, kaapstander.
ittrub'ben, fcbtn. (b.) = schrobben, boenen;
(op schepen) zwabberen.
— = schrobber, boender;
Scijruivber, m.
(op schepen) zwabber.
—n = gril, kuur; S..n =
5c4rutle,
(ook:) viezevazen; atte S. = nude tante.
irtyruilen0aft, frijruilig = grillig, kurig.
frimuttut 1 = uit! basta!
—n = rimpel.
Zdtirunt'Oet, iv.
fcbrunt'p(dlig = rimpelig, gerimpeld.
Sr4runt0f, m. —(e) = inkrimping.
iitruntplett, fcbtn. (f.) = krimpen, verschrompelen, rimpelen.
fitruntlYfig = verschrompeld, rimpelig.
Scbriinbe; Sitrun'be,
Sciyanb, m.
m. —, —n = scheur, kloof, barst, spleet.
vol scheuren,
u.
kloven, barsten of spleten.
[fMrup'pett, zie fcbtubben].
iScf)rua, m. —6 = rommel, voddegoed, bocht].
Zittth, nt. —(e) , Stiibe = stoot, duw; (in
't spel) gooi, worp; kegelspel, kegelbaan;
overbrenging (van landloopers e. d.); la(de);
ovenvol, baksel; stroom van menschen; auf
ben St. bringen = door de politie laten
overbrengen.
u. —en,
u. —en =
SAuivaidiart, m.
schobbejak.
lade,
vak.
Zdjublacf), f. =
CSitublettiter, = schuifraam.
= kruiwagen.
Scintblarrett,
Sdpailaften, m , ziabe, tn. = la(de), latafel.
Situti' 00, m. = bevel om landloopers over
de grenzen te brengen.
Scintü rrieget, in. = grendel.
Situtfiaci, nt. = zak.
fitubifett, zie ftuppfen.
= schuiftafel.
Scfmartifri),
= bij ovens vol, baksel na baksel.
friArtrterit = schuchter, bedeesd, verlegen,
beschroomd, schuw.
lijiialtentbeit, in. — = schuchterheid enz.
icimetern itiv. (b.) = schudden, zich
scheuken, zich schurken.
—e = schoft, schavuit.
Situ% m.
rburten, fcb iv. (1).)=zwoegen, sj , uwen, blokken.
fdiurtig = schofterig, gemeen.
Seljuk —(e)g, —e = schoen; (als mast)
voet; schoen of hiel (van een piek); bc0 babe
id) tiingft an ben Stuben abgetaufen = dat
weet ik al heel lang; icb tneif3, tvo fbn ber
St. briicft = waar hem de schoen wringt;
atte Stube iiber e i n e n 2eiftenfcbtagen=alles
over een kam scheren; zie ook f cb i e b en.
attateOcr, m.; =fianb, f.;
Zeintir,
schoenlIaantrekker (of -horentje); -band (of
-lint, voter); -borstel.
ad)utretfett, f.= voetkrabber, voetschrapper.
adYttirliffirfer, m.; feber, f.;
litittPett, tn. = schoen lapper ; -winks! ; -leer ;
-puetslap(lur).
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m. = schoenaantrekker, schoenhorentje.
Scimblitarber II, in.; :ei, In.; :Acidic, m.;
:batiblverf, .4ticifter, schoenmakerlI;
-ij(-svak); -sknecht; -sambacht; -sbaas.
1.; mabcf, tv. = schoenlImaat,
-makersnaald.
= schoenspijker.
Sciptirttagel,
Situirnabt, iv. = naad, buitennaad (aan een
schoen).
m. = schoenmakersllSchub' Iltl er4, 1.;
pek; -pen (of -pin).
schoenpoetser.
zn.
Zdjutrputler,
Scbutrdeutert, In. = schoenriem; bu bift mitt
inert ibm bie St. aufautiifen = je bent niet
waard zijn schoenriem los te maken.
4c4itiiir3e,
ScOublidinticre, tn.; :fifinalie,
= schoen smeer (of -vet); -gesp ; -zwartsel.
tv. = punt van den schoen.
uil.
Zdiltliti,
Situbi ll inert, f.; ID.; :Alvecte, tn. =
schoen II werk ; -smeer (of -was); -pen (of -pin).
erfotirivifiri), m. = schoenlap, voetveeg (fig.).
Sifotiite (spr. : sjoite), zie S cb ii t e.
schoolll=a1tu4,
Scimi'llabt)anbiung,
programma; -plechtigheid.
onderwijzers- of leeraarsbeSitul'antt, f.
trekking, -vak.
Sc4itramt4fanbibat, in. = kandidaat-onderwij zer.
Zitutianitalt, to. = inrichting voor onderwijs, school.
artielt, tn.; :arreit, Iv.; :art, tn.;
:anti-40i-, = school!! work ; -blijven ; -arts;
-toezicht.
schooltoezicht,
ertjul' auffidMbefiiirbe, tu.
-commissie.
att4gatic, tv.; =ticiantitirbaft,
Orbe, :ficrirlit, tn. = schoollluitgave;
-kennis (nl. bekende); -toezicht (-autoriteit);
-verslag.
Zdjurticairt, tn. = schooldistrikt.
= kennis en ontwikkeling
Sitttl'bilbung,
(op school verkregen); onderwijs.
schoolboek.
Zottift bucO, f.
I. Zdjulb, —, —en = schuld; autfteenbe,
tiictftanbige, fcbinebenbe, funbierte, fonfotibiette,
au44ef4te (au0eftettte) St. = uitstaande,
achterstailige, vlottende, gedekte ofgefundeerde, geconsolideerde, uitgestelde schuld ; ineffen
ift eV? = wiens schuld is het? bu WWI
bie Scb. (haft Scb.) an bent Ungriicf dat
ongeluk is jouw schuld; obne meine Scb. =
batten mijn schuld; fid) ettn. au Scbutben foramen
taffen = zich aan iets schuldig maken; We
St. auf einen fcbieben, intitaen = de schuld
op iem. schuiven; [baa bait bu ed) . = dat is
jouw schuld; bc0 tiegt, fommt ,fitten au
Scbutben = dat is uw schuld]; bie ed) . bet
Ratur beaabten = den tol der natuur betalen.
II. icOuip = schuldig; it bin nidjt baron
= 't is mijn schuld niet; bc0 fetter ift ft.
baf3... = 't is de schuld van 't weer,
dat
= lijfsdwang, gijzeling.
Scbufb'arreft,
frintib'beffecit, 4iciabeit — met schuld bevlekt (of besmet), beladen.
bewijs N an schuld.
ZdotIblictuel4,
schuldbewust.
frOttiblictuttift
= schuldbewustzijn.
Sc4tittilmtuti-fttielit,
Scimitiliote, tn. = deurwaarder.
Zdjulb' bricf, m. = schuldbrief, obliga tie,
schuldbook.
ZdjutbIntrij, j.
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ptul'ben, jcbto. (b.) =schuldig zijn, verschul-

digd zijn, to danken hebben.
feljabettfrei = vrij van schulden.
scOuroentaft, to. = schuldelast.
SciptEttertutaffe, tv. = gezamenlijke schulden,
passief.
Sciwi'betttitattng, iv. = schulddelging, amortizatie.
SciptrbentliguttOraffe, to. = amortizatiekas.
admirbentuefeit, f. = publieke schuld.
SMitt'beOutation, to. = schooldeputatie.
Scbuttvertaffuttg, to. = kwijtschelding.
Sc4ttib'forbertuto, tv. = schuldvordering.
ScIptireforberttnOttage, tn. = klacht wegens
wanbetaling.
frtiutb'fret = vrij van schulden; vrij van
schuld, onschuldig.
Stimibliaft, tn. = gijzeling.
Scburbiener, tn. ,--,_- pedel, concierge.
Sttullitenft, nt. = schooldienst.
ittut'big = schuldig; verplicht; eine?, Zerbre,
cbet0 fcb. = aan een misdaad schuldig; bu
bift an ahem ft. -= 't is alles jouw schuld;
be4 Tobe4 fcb. = des doods schuldig; jcbutbige
9,1cbtung, g brfurcbt = verschuldigde achting,
eerbied; tvir finb fc0., baC Mieber gut 5-tt
macbett = we zijn verplicht...
I Sriott'biner, nt. —4, — = (bijb.) schuldenaar.]
Srintrbigteit, to. — = plicht, verplichting;
verschuldigde som; toiebiet ift nteine S.? =
hoeveel ben ik (u) schuldig?
fiturbigft = plichtmatig.
Sc4itt'birettor, nt. = direkteur, hoofd (van
een school), rector (van een gymnazium).
Sri)tti'biNitilitt, iv. = schooldiscipline, -tucht.
Scintibittage, to. = aanklacht wegens schuld.
fctittibloit4 = onschuldig, schuldeloos.
Sti)ttitetofigieit, to. — = onschuld.
Sr4tilb'ne y, m. — 4, — = schuldenaar, debiteur.
Srlittib' 11 twften, m.; :friiettt, m.; :turnt, m.,
Aterfrfireibuttg, Ia. = schuldlipost; -bewijs;
-gevangenis (voor schulden); -bekentenis (of:
obligatie).
frtmitbliott = vol schuld, schuldbeladen.
ScOttle, to. —, —n = school; tjotje, mfttlere,
niebere S. = hooge, middelbare, lagere school;
niebertanbijcbe, romantifcbe S.= Nederlandsche,
romantische school; burcb efne barte S. gebn =
een harde school doormaken; er ift burg afte
eckuten burcb = hij kept alle streken, is van
alle markten thuis ; Me S. jcbrutin6en, ob. 1)inter
bie S. gam ob. tauten =spijbelen, een sluipertje
maken; Uiebetanfang her S. = hervatting
van de lessen; au4 bet G. jcbtoaten = uit de
school klappen.
fr4tilen, jcittn. (b.) = onder leiding nemen,
leiden, onderrichten, africhten.
Scliiiler, m. —4, — = scholier, leerling.
Sci)iii terarbeit, to. = scholierswerk, leerlingework, beginnelingewerk.
fitiii'lerimft = leerlingachtig, als van een
leerling, schoolseh, schooljongensachtig, onbeholpen, stumperig, onrijp.
Situller3ie4ttng, tr.; ,examen, f.; :feier:
(11(01eit), tn. = schoollopleiding, -examen;
-feest.
Sr4lit' ll !erten, V.; :frage, to. = schoolllvacantie; -kwestie.
ftlittrfrei = vrij (van school).
Sehttl'Ilfreultb, In .; :furl* in . 4udnerei, tv. --=
saloon vriend (of - kameraad): - vos ; - vosserij.
a dmit'llgebraitrip, m., :nab, f.; ;geleitrfam:

Zdiutterfnodien.

kit, to.; :geteOrter, tn. = schoolligebruik,
-geld ; -geleerdheid; -geleerde.
frOui'nerec#t = volgens de regelen van de
school; (F8etoei4, Zefinition) in den vereisehten
vorm; jcbulgerecbte4 $ferb = paard dat school
heeft, in de hooge rijkunst gedresseerd.
Sifjuilgefetl, f.; :falter, m.; 4jerr, m.;
:tomiette, 131. = schoollwet, -houder (of instituteur); -direkteur; -hygiene.
Situr II hot, m.; :ittiVettor, m.; :junettb, to.;
:tamerab, tn. = schoolllplaats; -opziener;
-jeugd: -kameraad.
Seijur II fetuttniffe, q3t.; :fiaffe, tn. = scho olllkennis; -klasse (of afdeeling).
Srburfotlegium, j. = provinciale raad van
onderwijs.
ScWillontinifflon, W. = schoolcommissie.
fchutfratti = schoolziek,
Sc4Ittletger, m. = schoolmeester, onderwijzer.
artjutleigerfentinar, f. = normaalschool,
kweek school.
Srilltiletirerftelie, to. = onderwijzersbetrekking.
ScOut' II leiter, m.; :Ma, 1.; :mann, nt.;
mtappe, to. = schoolilhoofd; -lokaal; -man
(of: paedagoog); -tasch.
fe4ullitiiffig = volgens de orde of de regels
van de school, schoolsch.
Seimillttelfter, tn. = schoolmeester.
fit ttruteifterii et) = schoolmeesterachtig, pedant.
feriutruteiftertt, fit to. (b.) = schoolmeesteren,
den schoolmeester spelen, leeraren, school
houden; ringelooren.
SeDul' IllttetOobe, it).; :nadtrid#, to. ; :orb=
nung, to. = schoollimethode, -bericht; -orde.
Scfntrpe, to. —, —n = schelp, schulp.
Stijut'Oferb, f. = geschoold paard.
Srtjul'Of141)t, to. = leerplicht.
Cdmit'OfticOtig = leerplichtig.
Seijttl'04ilofo4tjte, tn. = scholastieke wijsbegeerte.
Sttul'Otatt, nt. = leerplan.
admit'llniimie, tr.; :OrngW, tr.; :Oviifititg, to.;
=xiiimet, j. = school II prijs ; -praktijk ; -examen;
-tasch.
ScOultat, tn. = schoolcommissie; schoolopziener, schoolinspecteur; eeretitel van een
schoolman.
ScOttfretutiatib, f. = schoolreglement.
Zdjurfaci, m. = schooltasch; kennis in de
school verkregen.
ScOurfattel, nt. = manegezadel.
Sttnit'fitiff, 1. = opleidingsschip.
Stijl/1' 41mi% tv.= programma van onderwijs,
geschrift over onderwijszaken.
Siturfittnefter, tr. = zuster-onderwijzeres.
Selmil'itaitb, m. = schoolstof.
Stturftelle, to. = onderwijzersbetrekking.
Sttulltube, to. = schoollokaal.
Stturtafel, M. = schoolbord.
Sy cljurter, tv. —, —n = schouder; er trtigt
auf beiben Scbuttern = hij gedraagt zich
dubbelzinnig; bie ob. mit ben Scbuttern 6ucten =
de schouders ophalen.
Seijut"terlibanb, 1.; :Dein, f.; :blithe, to. =
schouderil band; -been; - verband (slinger).
Scimiler II Watt, 1.; Meek f.; :Incite, to.
schouderil blad; -stuk (v. d. wapenrusting);
-breedte.
Situtlerneljetti, f. = draagband over den
schouder, riem.
admirterfiffett, f = - : peluw.
aditillerttiodyn, ot. = schouderbeen.

famitern.
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= schouderen ('t geweer);
fefturtent, fttb3.
[schouder aan schouder staan].
SMuliterlinabt, iv.; jtild, f. = schouder llnaad;
-stuk (of: -bedekking).
Scipittl)e-if; (nu: (Ituls e), m. = schout,
baljuw, dorpsburgemeester.
Situitheijgreit,
—, --en= ambt of gebied
van een schout.
SiturtOeologle, tn. = scholastieke theologie.
Situttifer, zie Scbutteiteref.
Sr/pal-on, m.=schooltoon,meesterachtige toon.
Scintl'berfaffung, = schoolwet, -reglement.
ScipillberRiuntitO, tn.; :borftanb, m., .:bor=
ftetfier, m. = school verzuim ; -bestuur ; -hoofd.
StturIllini4beit, to.; =1/aefen, f.; :itiiirterbucO,
1. = schoolllwijsheid; -wezen; -woordeboek.
schout, dorpsschout,
—n, —n
SMuls3e,
dorpsburgemeester.
iturl3eit, tv.; :3eugnW, T.; :gunner, f. =
school ll tijd ; -diploma (of: -rapport); -lokaal.
schoolll tucht;
hi.; :31vang,
-dwang (of: leerplicht).
= stooten, duwen;
[fdpintInefit, fct)tv.
bedriegen, (schoolw.) smokkelen, spieken].
= schemer, schemering.
ediunt'uter, m.
fitunatt(e)rig = schemerachtig.
schemeren; schafrOunt'ntern, fc4M (b.)
duwen, arceeren.
ernuitb, m. —(e0 = afval, tuig, prulleboel,
bocht; flauwiteit.
vuile of onzedelijke
SMunbliteratur,
litteratuur.
[Stow, ZrOuPti, m. — (e)&, zie S cf) u b en
d31,114 4].
— = schopje; ein S.
StOiiO4rMen, f.
maMen = een lipje trekken (voor 't huilen).
Seijutepe, tn. —n = schub; schilfer; bie
SMuppen finb mir bon ben augen gefatien =
de schellen zijn mij van de oogen gevallen.
—n = schop.
SibiiIrOe, to.
= schuur, loods, afdak,
I. scOup'pett, nt.
wagen- of koetshuis, hok.
II. fitulypen, jAtn. (f).) = afschubben;
= afschilferen.
III. frfpOrtlett, fIttn. (b.) = schoppen, stooten,
duwen.
I. ernitospen, f.
— = schoppen (in 't kaartspel).
II. feljiip'pett, fcfm. (b.) = scheppen, schoppen.
f Itu4'0 en fl artig, =fiinnia = schub llachtig,
-vormig ; ook: loods-, schuur achtig ; -vormig.
SMUO'Penfifik m. --= schubvisch.
geschubde huid.
Scillip'Oenbaut, tn.
eitup'Oettiette, = kinketting (aan den helm).
SrbutrOettOatmer, = geschubd malienkolder.
SittiO'Oetttler, 1. = schubdier.
schubsgewijze.
frlittpinitiveife
= schubwortel.
SMutinniuur8,
frintpinci)t = schubachtig.
fr#WPig = geschubd, met schubben, schubachtig.
—e = stoot, ruk.
Stfiti0(0)4, m.
= stooten, duwen, slaan.
frbuti(p)'ten, fit
Sd1u0(0)1erel', to. —, —en = kloppartij.
I. er4ur, nt. —(e0 = plagerij, hinder.
—, —en = ('t) scheren; scheerwol,
II. Sdntr,
scheertijd.
Sr9iirs eifett, 1. = pook, vuurhaak.
fripiten, f*). (b.) = poken, (het vuur) oppoken, aanwakkeren; fig. aanblazen, aanhitsen,
stoken.
Scfturf, zie Scf) orf.
eitiirreifen, f. krabber, schaafijzer.

Zdiufftveite.

= krabben, schaven; grafrOfirlen,
ven; mijnen openen, mijnaderen zoeken.
ScOiirrfcbeht, m. = (vergunnings)akte om,
naar mijnaderen te zoeken.
—, —en = ontvelling.
Stipiirsfung,
Scijiir'f)atett, m. = vuurhaak, krabber, pook,,
rakelijzer.
Sr4iirlierb, tn. = ovenhaard.
friwrigeln, fctnr. (b.) plagen, kwellen, tempteeren, ringelooren.
Zdmtere, en. —n, —n = schurk, schoelje.
Sc4itereuftreir4, in. = schurkestreek.
—, —en = schurkerij.
Siturferer,
fripterifit = schurkachtig.
zie.
Sct ortemorle.
Situtlenturle,
—n = glijbaan voor hout.
SMuere,
glijden.
fc4ur'ren, fc4tv. (b.)
scheerwol.
Scimettione,
— e u. Scbilrbe = (manne)Sciptr3, tn.
schort, voorschoot, schootsvel.
—n = (vrouwe)schort, voorSriiiir'3e,
schoot, boezelaar; vrouw, meisje.
1c5tb. (b.) = (ein Stieib) opschorten,
opnemen; (armet) opschuiven; omslaan;
Pen) optrekken, opkrullen; (Orauen) optrekken; (einen noten) leggen; (aitbett)aan (of in)
elkaar knoopen; lid) = zijn kleeren ophalen
of opnemen.
Sciiiir'3enbateo, 1. = schortband, schortlint.
Sciliir'3enftipettbiunt, 1. = toelage of subsidie
door vrouwegunst.
= schootsvel.
Sii)iir'Aung, —, —en = opschorten, opnemen; Scf). bed knoten& = 't leggen van den
knoop (in 't drama); vgl. icbiiraen.
Situfb m., Scbuji6, Scbtiffe = plotselinge
gang, vaart (van een slang, van 't water);
schot, scheut, loot; schot; lading; plotselinge
pijn, steek; inslag (bij wevers); klein beetje,
scheut; lot S. fein = in gang zijn, opschieten, groeien ; in S. footmen = op gang komen,
vaart krijgen; Scbilife treiben = loten maken;
einem in ben S. rommen = onder iems. bereik komen, iem. tegen 't lijf loopen (fig.); er
)at eiren S. = hij is niet wel bij 't hoofd;
tueit babon ift gut fiir ben (boy bem) S. =
ver of is veilig; zie ook: $ulber.
— = druk of zenuwachtig
SMurfel, m.
persoontje, loshoofd.
Scryliffel, tn. —n = schotel; gerecht.
Sttfiffetbrett, f. = dienbak; schotelrek.
SMiiffelfitrant, m. = vatekast.
— = knikker.
Siturfer u. erijiiffer, m.
fdjurfent, fcbtv. (b.) = knikkeren.
Situtfelb, f. = schootsveld.
frOufrfertig = gereed om te schieten, schietvaardig.
fitufrfeft = schotvrij, schootvrij; zeker van
zijn schot.
frimtfOrei = schootvrij.
fcti utrgereitt = onder schot; (van een paard)
aan 't vuur gewend.
ZeiptVfilgefri4ett, 1., zie cf) nenf g el ce n.
ed)ttfrttitie, tn. = schietlijn, schootslijn.
haastig, zenuwachtig, onzeker,
frintfrrecOt, zie 1Muf3gereobt. [gejaagd.
frimfrrin, zie f ctt f3lig.
= schootstafel.
Scijuttafet,
= vuurwapen.
Scliufrtuaffe,
fitufflueife = bij schoten, bij sprongen.
Zdoiffiveite, tn. = draagkracht (van een geweer e. d.); aufer S. = buiten schot, buiten
't bereik van de kogels.

Sc4itfituunbe.
Situfritinnbe, to. = schotwonde.
iScitjulter, m. ----, — = schoenmaker;
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Schtuabenalter.

Sitiit'vttliqefetifitaft, tn.; rgithe, tn. =
auf
schuttersjj vereeniging; -gilde.
Scbuftert Olab.ben reften = te voet (of: per Sciiiifottgrabett, nt. = gedekte loopgraaf of
pedes apostolorum) gaan ; zie ook: 2 e i ft e n.
schietplaats.
Srintlierllarbeit, W.; :bantqueri, T., lunge, Zciiiit'vnbau4, 1. = schuttersdoelen.
m.; =limit, m. = schoenmakerswerk; -am- Sttiit'vnfiinig, in. = schutterkoning.
bacht; -jongen; -mes.
Schiit'vnpfai, nt. = schietplaats.
fitieftern, fcbtb. (b.) = schoenmaker zijn; Srbiit'3ettftattb, m. --= schietbaan, schijf.
knoeien, knutselen, maken.
Srbiit'3er, tn. — — = beschermer.
Scint'fterifInc0, 1.; =frijetnet, m.; :3euct, f. = Sc4u1'gatter, f. = valpoort, valhek; dubbele
schoen makers 11 pek ; -drievoet ; -gereedschap.
sluisdeur.
1. Stttfte, Srfiii'te, in. —, —n = schuit.
Situtrneblet, f. = (Duitsch) koloniaal gebied,
II. er4lete, tn. —, —n = (dames)hoed (met kolonien.
breeden rand).
ScintWgeift, m. = beschermgeest.
Scbutt, m. —(e) = afval, puin, vuilnis, gruis. Scintifgeteit, f. = geleide, escorte.
eitiitt, tn. —, —en = eilandje.
Zdjuti'gcreditigleit, to. = beschermrecht.
erbutt'ablabeplati, tn. = vaalt.
Scbutilgott, m.; =banger, m.; :berr, m. =
ettiitt'bobe-n, m. = korenzolder.
bescherm- of schuts II god; -heilige ; -hoer.
eriiiifte, tn. —, —n = hoop, stapel (steenen fitutfl)errlicb = beschermend, protectoraal.
e. d.); korenzolder; bos stro p (om op te Sointillierrfttaft, iv. = beschermheerschap.
liggen).
Sc4ittf4iitte, tn. = schuilhut, veiligheidshut
iSrbittleffroft, m. = koude rilling(en), koorts- (in 't hooggebergte).
huivering.
Sebutgrieg,, m. = verdedigingsoorlog.
fitiitleln, fcbta. (4.) = (ben toff , mit bent S(41101114, in. —(eA —e = beschermeling.
feat*, einem bie ,cittb, etta. au& bent &mei) firipit00 = onbeschermd, onbeschut, weerloos.
schudden; er fcbiittelte ficb bor 2aoben = hij 5r4u0ofigieit, iv. — = weerloosheid.
Srl)Wntann, m. = politieagent.
schudde van 't lachen.
fd)iitlett, fc4ta. (4.) = gieten, storten, wer- eMuilnannfrOaft, to. = politie, politiekorps;
pen; opleveren, geven; erne 91aml3e taurbe beschermende manschappen, escorte.
lefcbiittet = een borstwering werd opgewor- Siturmarre, hi. = fabrieksmerk, handelsmerk.
pen; 0 fcbilttet = het giet; bie fftilcb fcbilttet = erintifmaner, lb. = verdedigingsmuur.
, de melk loopt in elkaar, stremt.
Sc4tOs initiet, 1. = voorbehoedmiddel.
Scbuif'ort, m. = toevluchtsoord, beschutting.
Ifitiit'ter = dun, schraaltjes].
frbiiftern, fcbta. (b.) = schudden, schokken, Scbutypatrott, m.= (schuts)patroon.
5cintil'Pfa41, m. = schutspaal.
doen schudden.
Scriuttlialbe, to. = heuvel van puin of afval Situtfpocie, to. = koepok.
Scinztf'rebe, to. = verdediging(srede); pleiof slak ken.
SMittt'Oattfeit, in. = puinhoop, mesthoop, dooi; uitvlucht.
Scijuirrebner, m. = verdediger.
vuilnishoop.
ScOitiOcOrift, to = verweergeschrift, apalogie,
Scbuttlarren, m. = vuilniskar, stortkar.
pleidooi.
m.
=
karreman
(om
't
puin
SMuttliinter,
Sc4ull'trutiOett, $1. = veiligheidstroepen;
weg te voeren).
koloniale troepen.
Selptil, in. —0 = bescherming (a. Z. einen
in S. nebmen, S. fucben bet ethern, einen bent StinttrtruPPler, m. — — = koloniaal.
Scbute ( ott0 embfebten); beschutting (a. 0. ettutr= unb ZruPiiitbni, f. = aanvallend
S. bor Megen, :!ilinb u. ii.); unter bent Scbute en verdedigend verbond.
ber ZunEetbeit = onder begunstiging van de Zrbutfberinanbter, m. = medebeschermeling.
duisternis; au G. unb Zrut; berbiinbet = tot SChniftuatte, to. = escorte, vrijgeleide, veiligheidswacht.
aanval en verdediging verbonden; S. unb
Sc4u0naffe, Iv. = verdedigingswapen, verdediScbirm = scherm en schuts.
Siiiiith 1. —0, —e = schut, sluisdeur, schuif. gingsmiddel.
SituiPefoktener, nt.= beschermeling, pupil. erbutYlvanb, tn. = schutting, heining, sneeuwmuur.
SttiutIlitattern, 43l. = koepokken.
Scimirttie4r, iv. = wal, bolwerk, dijk, dam;
ScIlutybtatternnift, 1. -= koepokstof.
ettuOrett, f. = schutbord, sluisdeur, schuif. verdedigingswapen.
Sciniti'ieuge, in. = ontlastingsgetuige, getuige
Srbuirbrief, m. = vrijgeleide.
a decharge.
erintiOiinbni# = verdedigend verbond.
eriluirback f. = afdak, schutdak, zonnescherm. Zdiutf3o11, m. = beschermend recht.
Sc4utrakiiitter,
m. = protectionist, voorstanin.
=
(binnen)dijk.
Schutfbantnt,
I. ethiit(e), m. —en, —en = jager, tirailleur, der van beschermende rechten.
schutter (ook als teeken in den dierenriem). Scipt#'3oUNftent, 1. = protectionisme.
II. Sitiit'3e, ta. —, —n = schuitje (v. d. we ver), 5chnut'bac4er (Scbrift), W. = Schwabacher
(drukletter).
en zie S cb ii t.
friiiir3eit, ictitn. (b.) = beschermen, beschutten; e gtitiabbelei', lb. —, —en = babbelarij, gebabhel; wibbelarij.
einen im R3efite ether Sacbe 1. = iem. in 't
bezit van iets handhaven; einen bor ob. gegen fttivab'b(e)fig = babbelachtig; wibbelig.
ettb. 1. = iem. voor of tegen iets beschutten, fittuabibetn, fcbta. (b.) = babbelen; wibbelen.
scoluateber, nc. — , — = zwabber (op 't schip).
beschermen; (bad g
S affer) schutten.
I. Sifitualie, tn. —, —n = kakkerlak; pisse'Zriliit'onbataillon, 1. = bataljon jagers.
Sebilfpubruber, m. = scherpschutter, lid bed, keldermot.
II. Scbtua'be, m. —n, --n = Zwaab.
van een schietvereeniging.
edOutt'ben, f. = Zwaben.
Azeliiitlenfeft, 1. = schuttersfeest.
,eMuif'ettgel, in. =beschermengel, schutsengel. eltina'bettafter, f. = rijpe leeftijd.

ZdOvabenfoleget.
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Zwahenspiegel, Zwa,Sclit-nallettfpicact,
bische wet.
= domme streek, KamStijivallenftrebt,
perstreek; soms ook: ruwe heldedaad.
—, —nen = Zwabin.
ScOtuiti ttin,
410111VMM) = Zwabisch.
feljtualt (fcbmiicber, fMnlichit) = zwak, zwakje,s
dunnetjes; e4 tvirb snit f. = ik gevoel me
onwel; 1. int 9Jtagen = flauw (in de maag);
er ftebt auf fcbtoacben ati ten hij staat zwak,
zijn zaken staan zwak; einen bei feiner fcb tvacben
Seite fallen = iem. in zijn zwak tasten; fein
43ut4 getjt f. = zijn poll is of slaat zwak.
n = zwakheid, slapheid;
ScrOvet'cOc,
onmacht, flauwte; zwak, zwakke zijde.
fitiviis cben, fcbto. (b.) = zwak maken, verzwakken, doen afnemen, ontzenuwen; onteeren.
SIttuarfrfoit, Iv. —, —en = zwakheid; bilben
Cie ficb feine Scbtoacbbeiten ein = maak u
maar geen illuzies.
= zonde uit zwakSitivar4lott4fiittbe,
heid.
f cOttiadrher3la = zwakmoedig, karakterzwak,
wankelmoedig.
ScOttlartfio0f, m. = zwakhoofd.
fdituadriiitifig = zwakhoofdig.
zwakkelijk, teer, slap, broos.
fMtviicirtirft
— = zwakkelijkheid enz.
Sclituacirtfitreit,
—(e)4, —e = zwakkeling
riPuiitirting,
Sw
(zoowel geestelijk als lichamelijk).
..ruffe u. ..ti5i =
Sittualtutaltru, m.
zwakkeling, zwakhoofd.
Sittva0fintt, m. = zwakheid van geest,
geesteszwakheid, zwakzinnigheid.
geesteszwak, verstandelijk
foljtvait'fittnig
zwak, zwakzinnig.
frOttiatirtonig = zonder klemtoon, onbetoond.
Sitioalijung, to. —, —eit = verzwakking,
ontzenuwing; onteering.
ZrOlvab, m. —en(), —en ; I. ettiva iben, m.
= zwad, zwade (wat in een zwaai met
de zeis afgesneden wordt) ; vlotgras, mannagras.
II. Scfnuaten, nt. —4 = damp, uitdamping,
uitwaseming.
—en = eskadron.
SMItiabrolf,
fclituabro'nentuelfe = bij eskadrons.
—e = zwetser, snoeSMIAmbroneur', m.
ver, grootspreker.
frOttutbroitie'ren, fcbto. (b.) = zwetsen, snoeven,
opsnijden; rondzwerven, (om zich heen) slaan.
fittualein, fcbto. (b.) = onzin praten.
Siljtva'ger, m. —4, Sit tviiger = zwager,
schoonbroer; postiljon.
Sc4ivii'geritt, to. —, —nen = schoonzuster.
flOttikrgerlici) = als zwager, zwagerlijk.
Srftiva' aerfr4aft u. ZMivirtlerfrOaft,
—en = zwagerschap; familie.
m. —4, — =schoonvader; soms
ook = schoonbroer.]
—n = veehoeve, herdershut
SciOnalge,
(op de Alpen).
— = herder, veehoeder
Sittuat'ger, m.
(op de Alpen).
tn. —n = zwaluw; oorveeg;
eine S. mat feinen Sommer = èéne zw.
maakt geen zomer.
Sitttiat'beitfalf(e), m. = koningsvalk.
Sclituarbenneft, f. = zwaluwnest.
= zwaluwstaart (eig.
ScOttiallseiticbtualt4,
en als houtverbinding); heererok (stalen
pen); koninginnepage (een vlinder); (in den
vestingbouw) zwaluwstaart, papekop.

Zelitviitmelpfennig.

= zijdeplant; stinkende
Sittuatificittuur3,
_gouwe; engbloem.
SobtualrO, —(e)4, —e = opening (van den
smeltoven, waardoor de vlam naar 't metaal
dringt).
fd)tvantett, fcfpv. (b.) = smeulen, walmen.
Sttivalg, nt. —(e)4, —e = golf, vloed, golving.
cipuielen, zie f djme len.
fripuallett, fcbto. (b.) = zwalken].
S MO) aft, ra. —(04, —e = stroom, vloed (van
woorden); golvende massa; zijkanaal.
—e, zie
ISitiv aim (gewest.),
Scbtriatbe en Stmatlj.
ScOlvamm, m. —(e)&, Scb want= = zwam,
spons, paddestoel, sponsgezwel; rotheid; e.
briiber! = zand er over! laten we er niet
meer over spreken! uit! tria4 foftet bet ganse
S.? = de heele rommel?
zwamachtig, sponsachtig.
fcbtuamiteartig
— = sponsje; S.,
Sittviinttu'itett, f.
= spruw.
Sciituamnrgetuac04, f. = sponsachtig uitwas
en sp. gewas.
ft4tuatn'mitbt, ftfituant'utia = zwammig,
sponzig.
= sponssteen.
Zdjtuatitnt'ftein,
Scbitiatt, tn. —(e)4, Scbtoilne =zwaan, zwanedons.
=
fittualtett, fcbtu. (lj.) : mir fcbtoant, bat
ik heb er een voorgevoel van, dat...
Sitiva'nettarnt, m. = blanke arm.
etblua'nenbett, f. = bed van zwanedons.
ScrOva'nettbtunte, to. = zwanebloem.
:bufen, m. = blanke
StOtualtettbruft,
boezem.
Sittua'nettilfcber, m.; :gefang, m.; :4(114, nt.;
f. = zwanellve(d)er, -zang; -hals; -lied
(of: -zang).
5t4ttia'nenllorben, m.; :Titter, en. = orde
van de Zwaan; ridder v. d. Z.
c4tuattg, m. —(e)4 = zwang, gebruik (int
S. fan).
fittuateger = zwanger; fig. mit etto. f. gebn=
van iets zw. gaan.
fittuattgern, fcbto. (1.) = bezwangeren.
c0 an'aerfcb aft, to. = zwangerschap.
I. frinuaiti = wankel, onvast, onzeker.
II. Sdituanr, m.
Scbtvartfe = grap,
scherts, klucht, snakerij ; streek, list.
fdpuanifen, fcfp-n. (b.) = wankelen, waggelen;
wiegelen, slingeren; besluiteloos zijn, wankelmoedig zijn, weifelen, aarzelen; (van prijzen)
schommelen, varieeren, (van taalgebruik)
onvast zijn.
ScOlvattlititg, —en = wankeling, veranderlijkheid, onvastheid; weifeling; S .. en
be4 9tarfte4 = schommelingen v. d. markt.
erblvan4leber, to. = zwaneveer; er befam
Scbroan4febern= hij begon wat to vermoeden.
Scipuctit3, tn. —e4, Scbroting = staart; sleep,
nasleep; einem auf ben Stu). treten = iem.
op zijn teentjes trappen; einem ben Scbtr.
ftreid)eln = iem. flikflooien, pluimstrijken;
ben Scbto. bangen laffen = 't hoofd laten hangen; ben Scbto. einsie0en = water in zijn wijn
doen; etto. auf ben Scbto. fcblagen = lets op
den kop tikken (binnenpalmen); nicbt ein
Scbm. = geen zier.
staartbeen.
Srbluatt3'beitt, 1.
— = (beursterm) corner.
ScOlviitfax,
frOtuan'aeln, fcbm. (b.) = kwispelstaarten;
pluimstrijken, flikflooien; [als een pauw rondloopen].
ecbtuent'aell)fentsig, m.= oneerlijk voordeeltje;
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Scbtodnetpfertnige macben= meer in rekening
brengen dan iets gekost heeft.
tuan'Aen, fcbtv. (b.) = van een staart voorzien, staarten; den staart versieren; (etto.)
wegpikken; einen um etto. fcbto. iem. iets
afhandig maken; [leegloopen, rondloopen];
een sluipertje
bie Scbute, bie $rebigt fcbto.
maken, spijbelen.
SciOvana'llenbe, :feber, tv.; .tutelfe, to.;
:riemen, m. = staartileind (of stuit); -veer;
-mees; -riem.
Scifluatt3'riibe, = pit (van den paardestaart).
Sittucutt3'llfrijraube, to.; f. = staartllschroef; -stuk.
fifittlaW = klets ! pam!
frWalrpen, fcbto. (b.) = wibbelen, heen en
weer bewegen.
fitivapW zie f cb to a pp !
—n;
—e;
m.
m. — zweer, verzwering.
febtuitrett, ft. (b.) (e fcbtodrt [ob. fcbtotert];
fcbtuor; fcbtare; fcbtoare! [ob. fcbtnied] ge,
fcbtnoren) = zweren, etteren.
Sitivarnt, m. —(e)d, Scbtniirme = zwerm,
troep, menigte; uitgelatenheid; jut Scbto.
teben = een los leven leiden.
fittuarlaten, fcbto. (b.) = zwermen; dw0,en,
zwerven, rondzwerven, rondtrekken, ronddraaien; los leven, joelen, boemelen; tirailleeren, zich verspreiden; fur einen ob. etto.
fcbto. = met iem. of iets dwepen; bon ettn.
fcbto. = van iets hoog opgeven; fcbtolirmen! =
(een kommando) verspreidenl
Zrftiviir i nter, m. = nachtbraker, boemelaar, lichtmis; dweper; zwermer, voetzoeker; sphinx (een avondvlinder); tirailleur.
Sittuarnteref, —, —en = uitspatting,
nachtbraken; geestdrift, geestdrijverij, dweperij, dweepzucht.
—, —nett = dweepster.
Sefituiienterin,
= geestdriftig, dwepend, dweperig.
febtuarutlinife = in zwermen, in menigte.
ectittiiirnt'acit, to.= zwermtijd (van de bijen).
Sdituarle, tn. —n = zwoord, zwoerd,
zwaard; oud boek; baf3 ibm bie Scbtuarten
frad)ett = dat hij er onder bezwijkt, dat hij
zwart wordt; fie bat eine S. = zij heeft een
radde tong.
Sctioarlenntagett, m. = met zwoord gevulde
pens (als spijs).
fdituarlig = zwoordaohtig.
fdpvar3 (fcbintiraer, fcbtviiraeit) = zwart, donker;
fdjtvarje eiif* = vuile wasch; f. macben
= zich vuil maken; t &rrat, lInbanfbarreit)
snood, zwart; er ftebt am fdttoar5en Orett =
hij staat in 't krijt; bie fcbtoare nunft = de
zwarte kunst, necromantie; (graveerkunst)
wit-en-zwart-kunst; 1. fawn = alles donker
inzien, zwart zien; icb babe auf omit
= zwart op wit; ink Scbtoarae treffen =
't hart van de schijf of 't wit treffen, den
spijker op den kop slaan; Scbtvaraer eonn,
tag = Zwarte Zondag (,ode Z. in de vasten); fcbtuar6e Out = roggebrood; fidj f.
fteiben = zich in 't zwart kleeden; bie
Sd)toctrien = de Zwarten, de clericalen.
Sc4tttr3'antfel, to. = zwarte of echte merel.
frfotlar3'iingin = zwartoogig.
Scinuarai beere, to. = boschbes, blauwbes.
Zr4luar3'brot, f. = roggebrood.
Ccinnara`bunt = zwartbont.
sleedoorn.
ScOluara i born, m.

fdpuebettb.

SittuarA'broffet,

= merel, zwarte lijster.
zwartheid; zwartsel,
Sitiviir'ae, to. —,
zwart; zwartheid, snoodheid, laagheid.
fcbto. (b.) = zwart maken, , verdonkeren, vuil maken; ontsieren, bezoedelen;
smokkelen.
— = zwartmaker; smokSrfjtviif3er, ut.
kelaar.
= zwartverver.
Sittuari'fiirber,
friounr3'laffig = zwartgallig.
frijivar3inar = bruin gelooid.
fc0tuarOletti = donkergeel; (vlag) zwart-engeel.
friithara'nettreift = zwartgestreept.
Sr#tuaraliot3, f. = naaldhout; sumak.
Sebtueirilittel, nt. = wild zwijn; zwartrok.
Sr4tuarOopf,
= zwartkop, zwarthoofd;
zwartkopje (een grasmusch).
fittuar310fig = zwartkoppig, zwarthoofdig,
zwartharig.
Scbtuaraliittuttet, m. = nigelle.
SdOuctrOunft, tn. = zwarte kunst, tooverkunst;
boekdrukkerij
= toovenaar, geesteScblvaraliinftier,
bezweerder.
= zwartachtig, zwartig.
ScOluttn'Pliittiten, f.=zwartkopje (een vogel).
Sdpuar3'-rod, m. = zwartrok; priester, dominee.
fittuctri i rot = donkerrood; (vlag) zwart-enrood.
S Mtn aq'frfjimutel, nt. = zwartgevlekte
schimmel.
— = zwartzienerij, pessi-SchtuarVe4erei,
misme.
= zwarte
m.; =tanne,
specht; zwarte spar.
SittuarAi tuatIN , tn. = Zwarte Woud.
—
iemand uit 't
SrOtuaralviilber,
Zwarte Woud; S. Ilbr = Schwarzwalder klok.
fc4itiar3itueit; = bont, (vlag) zwart-en-wit.
SeljtuarPuitb, 1. = zwart wild (vooral: Wilde
zwijnen, ook: beren, dassen).
= schorseneer; smeerZdSuaraluur3(e1),
wortel.
Scrituath m.
= gepraat, gebabbel, praat..
Wm:0'3m (fiibb.
fcbto. (b.) =
babbelen, snappen, praten, klappen.
m.
— = babbelaar, snapper.
—, —en = gebabbel, gepraat,,
Sit/valeta,
gesnap, babbelpartij.
feljtualrbaft = babbelachtig, praatziek.
= babbelachtigheid,
SMItlaWfjaftigteit,
praatziekte.
ScOue' be, to. — = zweving, zwevende toestand; in ber S. = zwevend, hangend, onbeslist, besluiteloos, weifelend; her 43ro6e13 ift
nod) in ber S. = is nog hangende, nog onbeslist; einen in her S. batten = iem. in 't
onzekere aan de praat of aan 't lijntje
houden; „in bet! S. bed Oaumer = in de zwevende boomkruin.
Schtheintiahn, to. = zwevend spoor.
Sclituebebaunt,
= zweefrek, trapeze.
fdittie'ben, fcbto. (b.) = zweven; her tame'
fcbtoebt mir auf bet gunge, auf ben 2filpen =
de naam zweeft me op de tong, op de lippen,
(in (liefabr, ant Manbe bed9/bgrunK itnifcben
urcbt nub t.offnung) zweven; bie %erbanb,
tungen f. noct, finb nod) im S. = zijn nog
hangende.
fr4tue'bettb = zwevend, hangend; f..e Oriicre =
hangende brug, hangbrug; (cf)ufb) vlottend;
(Sciyritt) zwevend, licht, veerkrachtig; (43ropt,
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Zerbanblungen) hangend; bie fcbblebenben We:
fcbtifte = de loopende zaken.
ectituebefebritt, m. = zweefpas.
2 tuebe3eit, V. = tijdvak van onzekerheid.
6 tue'buttg, tv. —, —en = zweving, onvastheid.
e ine f be, m. —n, —n = Zweed; after e. =
oude goedronde kerel; ouwe jongen!
erfitve f bett, 1. = Zweden.
SciOne'bettranig, in. = Zweedsche koning,
koning van Zweden.
eittoe'bitt, tb. —, —nett = Zweedsche (vrouw).
fefitoe'bifc0 = Zweedsch.
Scifluelet, m. —4 = zwavel.
ednueletaber, W. = zwavelader, zwavelmijn.
febtoe'fetartig = zwavelachtig.
Scfpueletiliitber, m.; :bab, 1 . = zwavelliether;
-bad.
Scbtueletbanbe, In. = bende, gemeene troep.
Sdittl e f fellIbiume n (:brute), W.; :banttlf, m. =
zwavel 11 Moe m ; -damp.
Sittoe f felbuttft, m. = zwavelachtige uitdamping of uitwaseming.
GrOlve'feillerbe, W.; :erg,1.; :faben, in.; :gang,
m. = zwavelllaarde; -errs; -draad; -ader.
fdilve f feigetb = zwavelgeel.
Sittue s feillgerudi, In . ; :grebe, tv.; :013djen,
f.; :0iitte, tv. = zwavelnucht (-reuk); -groef;
-stokje; -hut.
frittne f felicbt = zwavelachtig.
frOtue'felig = zwavelig.
ScOlveleflianttner, in ; :taftett, m., :HO, m.
= zwavel II kamer ; -kist ; -kies.
ScOitielefilleber, W.; :mild), tn. = zwavel.11lever; -melk.
frülvelein, fc4iv. (4.) =zwavelen; bluffen, opsnijden, bazelen.
SMitle f fetil0fubl, m.; :rand), m.; :regen, m.
= zwavel II poel ; -damp; -regen.
filitueleffauer = zwavelzuur.
scijtueleffiture, iv. = zwavelzuur.
ernivelefuttg, Iv. —, —en = zwaveling, ('t)
zwavelen.
GrOtneletftidett, W. = (beenen als) zwavelstokken.
MIvelettoafferftoff, m. = zwavelwaterstof.
Sdpuelettuerf, 1. = zwavelfabriek.
Cc/01301W fcbtvertig, ScOttieflang, zie
fcbtuefeticbt, fcbibefetig en Sc4ivefefung.
ScOlve i gel, Iv. —, —n; Scipue'getpfelfe, iv.
= dwarsfluit; fluitwerk (aan 't orgel).
CMitielf en, idliv. (4.) = zwaaien (scheepsterm).
SMIticif, m. —(e)i;, —e = staart (vooral : Lange
staart). st. van een komeet; sleep, nasleep.
fcbtoeilen, f cb to. (b.) =-- (naar buiten) uitbuigen ;
doffen, welven; met een staart voorzien; f.,
(4. u. f.) = zwerven, trekken, dwalen, dolen;
g ef cb to eift= gestaart ; gebogen, uitgebogen,
uitgesneden; gedraaid; gewelfd.
SMItteiffiige, to. = rondzaag.
Sdittlei f fung, tv. —, —en = uitbuiging, welving,
kromming; Scbtvelfungen = gebogen werk,
krulwerk.
frOtuelfluebeitt, fcbto. (b.) = kwispelstaarten;
flikflooien, strooplikken.
ftlitvel'aelt, ft. (b.) (icb fcbtbeige; fcbtbieg; fcbibiege;
fcbtveige! gefcbtblegen) = zwijgen; bon ob. fiber
ettv. fcbto. =van of over iets zwijgen; bit etbl.
fdpv. = op iets zw.; [thy . fcbto. = over iets
zwijgen]; [ftipueligen, fc4tv. (b.) = tot zwijgen
brengen; ein atnb fc4. = stil maken]; bum
Catty . bringen = tot zw. brengen.
edituerger, m. —4, — = zwijger.
fd)Weiglant = zwijgzaam, zwijgend, stil.

edoveile.

Sc4tuein, 1. —(e)S, —e zwijn, varken; er

bat Scbh3. = hij boft, zwijnt, is fortuinlijk;
betiebt tyre baS Scbto. im Z5"ubenbaufe = gezien
als een rotte appel bij de groenvrouw.
Sittuei'nelibraten, tr.; :futter, 1.; :rotten,
m. = varkenslIvleesch (gebraden); -voer; -kot
(-hok, -schot).
SMIneinerel", Yu. —, — en = zwijnerij, zwijneboel.
Sditueillefdificirtterfin.=varkens-,spekslager.
Sittvernetreiber, m. = zwijnehoeder.
= varkensfokkerij; zwijneScOltiei'nebucOt,
boel.
ScifluernegungenbefrOuer, m. = varkensschouwer.
Schweinfurter
Scbtvein f furtergriin, f.
groen.
SciOnetu f buttb, :tact, m. = zwijn, smeerlap.
Sclitneinigetef Ill.—, —en = zwijnerij, vuilheid.
frinuei f ttlfit = zwijnachtig, smerig, vuil.
ScOtueitt4'llblafe, tv.; :borfte, tn.; =braten,
m. = varkensIblaas, -haar (of: -borstel);
-vleesch (gebraden).
Sc4tvettOf feber, iv. = spies (voor de wildez wij nej ach t ).
= varkenspootje.
Sc4ttleinagt,
Sditueinflagb, iv. = jacht op wilde zwijnen,
wilde-zwijnejacht.
SctitueitOleute, tn. = varkensbout.
SIttuein'teber, f. =varkensleer; perkament.
= vinnen.
Schtueind'Ooden,
varkenssnuit.
ZrbinettO iriiffel, in.
zweet (ook voor:
—e
ectitueifg, m.
bloed van wild); baS ift mein faurer S. dat
is de vrucht van mijn hard werken.
Sciituelfif bab, 1. = zweetbad.
= zweetstuk (aan 't zadel,
Sittueiffblatt,
onder den arm), sous-bras.
fgn,
fc4m.
(b.) = zweeten, bloeden
fittueif
(van wild); op gloeihitte brengen; (gloeiend)
aaneensmeden, wellen.
tv. =
Sittoeiffllfieber, 1.; zfutiO, m.;
zweetifkoorts, -vos (of: brandvos); -hitte.
m.
=
brak,
speurhond.
ectittletfrtittnb,
fcbtoel'f;ig = zweeterig, bezweet; bloedend
(van wild).
SciituelfPliod), f.; :mittet, f. = zweetligaatje
(of: porie); -middel.
zweetdrijvend, zweetverfrijtuelf?ftreibettb
wekkend.
fritioeifftriefenb = druipend van zweet.
SittuelfntroOfen, m.; :tucO, 1. = zweetldroppel; -doek.
StiOnci3 bie = Zwitserland.
Sittnet'ger, m. —S, — = Zwitser; concierge;
portier, suisse; baas in een melkhuis, kaasmaker, koeieoppasser.
eittnergerbunb, m. = Zwitsersche Bond.
Scbtueipreif , tv. —, —en = (Zwitsersch)
melkhuis.
SitivelberbatO, I. = Zwitsersch huffs.
Zwitsersch.
fdnuel f gerifit
= Zwitsersche kaas.
ec4ineifortiife,
SMtvergertanb, f. = Zwitserland.
Saiiver3errofe, tn. = Alpenroos.
friovelen, fcbt33.(b.)= smeulen; (43ed), Stobten)
branden.
edfloeler, m. —S, — = pekkoker.
fittuel f gen, fcbtn. (b.) = zwelgen, brassen;
zich to goed doen, baden (in).
ZdOneff ger, m. —S, — = zwelger, brasser.
edjltielgereit, tv. —, —en = zwelgerij, brasserij.
'Moaner-0d) = zwelgend, losbandig, overdadig, weelderig.
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—n = drempel, dorpel;
Sittrielle, tn.
dwarslegger of dwarsligger(onder de rails); balk.
I. friouerfen, It. (1.) (bu er 1cbruirft;
1cbtboa; fcbtarte; fcbtuirt! geicbizoffen) = zwellen, opzwellen; (van 't water) wassen; zie
ook: Stamm.
II. fcbtuellen, 1cbru. (b.) doen zwellen, bol
maken; (water) opstuwen; (kartoffein) in de
schil koken.
—, —en = zwelling.
ScOluerfung,
SclituentInc, b). —n = wed, drinkplaats;
houtvlot; (in een restaurant) zaal voor minder publiek.
fr#ttient'uten, Tc011). (t.) = onderdompelen; nat
maken; (paarden) in 't wed brengen, doen
baden; bie Uetten icbinemmten eine 2eicbe an
ben Stranb = de golven spoelden een lijk
aan 't strand; (bout) vlotten.
SdOtlett'ffel, m. —b, — = zwengel; klepel;
handboom, kruk.
fittuenlen, icbtv. (b.) = zwaaien, wuiven,
zwenken; ben but 1.= met den hoed wuiven;
bie aabne T. = met de vlag zwaaien; (ein
IlOta4, eine Slanne) uitspoelen; (bieartoffetn)
omschudden; er iburbe geicbtnenft = hij werd
weggejaagd; ein No5 een paard doen
keeren of omwerpen; recbt4 1cbibenft ! = rechts
zwenken! er bat geicbroenft = hij heeft zijn
draai genomen.
—, —en = zwenking, zwaai,
SM■ tuetti fung,
draai.
SMitiettlun0Puntt, m. = spil of punt waarom
men zwenkt.
fdnuer = zwaar; onbeholpen; drukkend, zwaar,
lastig, moeilijk; 2aft, Nate=
rei, Stieif en, Bigarre, 2xtft, Zraum, Bunge,
eckritt, Seufaer, %rbeit) zwaar; Olufgabe,
tiberjetung, Wrbeit) moeilijk; (kampf, Beiten)
hard, moeilijk, zwaar; (erbrecben, strafe,
Strantlyit, bertuuttben) zwaar, ernstig; ba4
jerk ift mir 1cbtner = ik ben treurig gestemd;
einem ba4 ,era 1. macben = iem. bedroeven;
e4 Mirb mir 1.
't valt me moeilijk; ba4
f oftet emit icbtnere4 Oetb een heelers hoop of
een handvol geld; eine 1cbtnere Menge = een
heele menigte, groote massa; biefcbivere 92r:A =
de vallende ziekte; er ift f. bon Oegriffen, be=
Areift 1. = begrint moeilijk; er bat einen
fidnneren golg = een hard hoofd; ba4 fat T.
in4 OM-IA,* ob. in bie alagicimie dat weegt
zwaar, is van veel gewicht ; e4 Mirb 1. batten =
't zal moeite kosten; ein Tiriere6 Oebi3r baben,
1. biiren = moeilijk hooren, hardhoorig zijn;
icb Merbe mid 1. bilten w ik zal wel oppassen.
frbiveri atmettb = moeilijk adem halend.
zwaargewapend.
fri)ther'betuaffnet
—n
zwaarte, gewicht;
Sditue're, ro.
moeilijkheid; zwaarte, ernst(igheid).
wel, well drommels! sakfebtueretirett'!
kerloot!
ScW,Ue'renteffer, m.= zwaartemeter; barometer.
di/vete/tot' drommels! sakkerloot! alle
duivels!
—
snoeshaan,
Scijiverettbler,
schalk; boef, schoelje; drommelsche kerel;
(Iieben4tufirbiger)
= harteveroveraar.
vroedvrouw.
Zrinueretturinutter,
= zwaaraarde, baryt.
Srfitueverbe,
zwaar, log, lomp, plomp, onfriouer'faltiq
behouwen.
= logheid, plompheid.
Zriouer'fhltiOcit,
frinuerfliiffio = moeilijk smeltbaar.
edituer'gelutrtit, 1. = avoirdupoids.
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fchtuer'fiiirig = hardhoorig.
— = hardhoorigheid.
ScrOvertfiiirigieit,
=
aartekracht.
Srlituer' fraft,
frbinerlirb bezwaarlijk, moeilijk, waarschijnlijk niet.
Sr4tuerlitut, in. — = zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
zwaarmoedig, droefgeestig.
fcbtuer'tniitig
= zwaartepunt.
ScbtlierVunit,
zwaarspaat.
SitiverlOat, m.
Siblvert 1. —(e)4, —er zwaard;bet Oerecb,
3.93.
) ; mit aeuer unb cbtu. berbeeren =
tigfeit
te vuur en te zwaard verwoesten; aum Scbtv.
berurteifen = ten zwaarde veroordeelen.
Sclituer'tel, m. —4, — = lischbloem, zwaardlelie, zwaardkruid.
5c4fueri tertaita, In. = degendans.
Schtuertjener, m. zwaardveger.
Sitluerti fifeb, m. = zwaardvisch.
frbivertstbrmin = zwaardvormig.
Sittnerti geftirr, 1. = zwaardgekletter.
zwaardleen.
Scbitiertleben, 1.
— = ridderslag, opneming
ZsVivertleite,
van den schildknaap in den ridderstand.
ScOuertlfilie, W.; :ntage, m. —n, —n;
zwaardiflelie (iris, lisch; gladi:titter, m.
olus); -maag; -ridder (of -broader).
ZrOttiert'ftreicb, m. = zwaardslag, degenhouw ;
obne Scbtb. = zonder slag of stoot.
Sitivertlriiger, m. = zwaarddrager.
fc4tuerlutegettb = zwaarwichtig, hoogst gewichtig.
—n = zuster (oak; non,
Scbtue'fter,
pleegzuster).
— = zusje.
ZrOfvelterdien, T.
er4tueltertinb, = zusterskind, neef of nicht.
= parallelklasse, zusterSoljtvelterflaffe,
klasse.
frOluesfterfir0 = zusterlijk.
ertjtoetterutaitn, m. = schoonbroer, zwager.
SditvelternbauL 1. = zusterhuis.
= filiaal.
Sdflileifterniebertaffung,
—, —en = 't zusterschap
Sttluefterfitaft,
(hoedanigheid van zuster); de zusterschap
(vereeniging van geestelijke zusters).
ScOtticifterfolpt, ni., :theljter, tv. = zoon,
dochter van een zuster; nest; nicht.
SdOuifitiogen, m. = steunboog.
Scbtuie'Ret, zie Scbtbegel.
—n = schoonmoeder].
[Srfituie' ner,
fcbtuie'geretterfirti = schoonouderlijk, van de
schoonouders.
schoonouders.
SdPvie'riereftern, $f.
[Scbtutei gerin, —, —nen = schoonzuster].
Sottuiegerfinb, 1. = schoonzoon, schoondochter.
Scf)tvie'nerlIntutter, tu.; m.; :torriter,
tn.; :tinter, m. = schoonlimoeder, -zoon;
-dochter; -vader.
—n = eelt, eeltknobbel,
Srbinietc, ix).
eeltplek.
= eeltachtig.
eeltig, vol eelt, eeltachtig.
fifitute'tin
—en = losbandigheid,
Zdjttitentetel',
liederlijkheid.
zwierbol, nachtSiOluienteler, in. —4, —
braker, pierewaaier, boemelaar.
frinuienteln, 1cbto. (b.)== een losbandig of liederlijk leven leiden, boemelen, pierewaaien,
sjouwen.
Scbtutentler, zie Scbibiemeter.
moeilijk, zwaar op de hand,
fr4tuie'rin
hachelijk, lastig.
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—, —en = moeilijkheid,
Srbinie'rigreit,
bezwaar, zwarigheid.
Sriiivintuf Ilattftalt,
=ctitAnfi, tn. ; :baffin,
= zwemilinrichting, -pak;
T.; Altafe,
-Bassin; -blaas.
drijvend dok.
f.
friOuiminten, ft. (b. u. T.) (id) fcbtoimme; fcbtoamm,
fcbioiimme u. fcbtotimme; fcbtoimme! gefebtootn,
men) = zwemmen drijven: auf bent Milden
fcbto. = op den rug zwemmen; gegen ben
Strom fcbto. tegen den stroom oproeien;
fn Zriinen, in feinern Otute, fm itberftuf3 fcbto. =
in tranen, in zijn bloed, in overvloed baden;
e fcbtotinmt mir bor ben Vtugen = het warrelt of schemert mij voor de oogen ; bad 2eicbte
Tcbivfmmt °ben = schuim drijft boven; fcbtoitn
menbe 2abung = zeilende lading.
Sittuittiltter, tn. —b, — = zwemmer, drijver;
dobber, sim,
= geschikt of in staat om te
zwemmen.
ScOtuininflIffofie, W. ; : flit tn. ; qIiirtel,Itt.=
zwem vin ; -poot ; -gordel.
f. =
Scbtuimmi ll4aut, to. ; r-brife, iv.;
zwem vlies ; -broek ; -kleed (of scaphander).
=
waterkever.
Sittuintuffiifer,
Sit tuininfIlle4rer (ob. =nteifter), m., :1Atzte,
io. = zwem II meester ; -school.
Sitiviiebet, tn. —4, — = duizeling, duizeligheid ;
onbezonnenheid ; zwendel, zwendelarij ; (boere)bedrog, kwakzalverij; Mir Morten utt4 bocb ben
eCtt13, mat anfeben = we zullen dat zaakje
toch eens gaan zien; Ma& foitet ber gang
Sebto.? = wat kost 't heele zootje?
Sittoin'belbau, en. = revolutiebouw.
—, —en = zwendel, zwenSttivittbetei',
delarij, oplichterij ; kwakzalverij.
fitivin'beterregenb = duizelingwekkend.
jrnitiin'beffrei = vrij van duizelachtigheid;
icb bfn fcb to. = ik heb geen last van duizelingen.
fittuittibeffjaft = zwendelachtig, bedrieglijk;
buitensporig.
fdify in'belidit = duizelingwekkend.
fehluin'b(e)fig = duizelig; duizelingwekkend;
ik word duizelig.
mit toirb ob. id) toerbe fcbto.
Sc#Iy in'betiopf, m. = loshoofd, windbuil.
ziefcbtoinbelfrei.
fittnitt'beito4,
fctify . (b.) = zwendelen, oplichten;
mir fcbtoittbett = ik word of ben duizelig;
eine fitioinbetnbe ,Nbe = een duizelingwekkende hoogte.
fcbtoitti bett, ft. (f.) (icti fcbtainbe; fobtoanb;
1c4toiinbe; fcbivinbe! gefcbtounben) = afnemen,
slinken, verminderen, (weg)krimpen; wegkwijnen, vergaan, voorbijgaan; ibm fano. bie
Sinne = hij verliest zijn bewustzijn; bie fir=
fcbeinungen fd)to. ineinanber vervloeien in
elkaar ; cb taff en (iets) laten varen, opgeven.
Scbtvinbler, m. —4, — = zwendelaar, oplichter, bedrieger.
fichtvintain, zie fcbtvinbetig.
Sw cOininbluitt, to. = tering; gatoppierenbe
Scbto. = vliegende tering.
fifituittbi ffirritin = teringachtig.
—n = wan; vlerk, wiek
Scbittin'ge, to.
(vooral fig.); geldbeurs
m.
—4,
— = paard (gymnastiekSw riguiteget,
werktuig); zwenkgras.
frOluin'nen, ft. (f).) (icy fcbtuinge; fcttrang;
fcbtoiinge; fttioinge! gefcbtoungen) ('t koren)
wannen; zwaaien, slingeren; schommelen; bie
9trme f. = met de armen zwaaien; bad Zan3=
dansen; (eine Nebe) houden; er
bein 1.

iditimingtoe.

hij heeft een bom
Tcbivingt Oombengetber
zich in de lucht
geld; fidj in bie ,tuft 1.
verheffen, omhoog vliegen; ficb auf4 lferb
1. zich te paard werpen, te paard ofin het
zadel springen; ficb in bie iil e f. = zich (in
de maatschappij) omhoog werken; gefcbtoun:
gener Oucbitabe = krulletter.
—, —en = slingering, trilling.
Zdjivin'auttg,
I. foOtu114! = klets! wip!
slank,
veerkrachtig.
fittuipp =
ScOluiplie, to. —, —n zwiep, dun einde
van een twijg of van de zweep, zweepkoord.
frinuipipen, Tcbit). (b.) = zwiepen, klappen;
slingeren, schommelen.
SIOIVIO(0)4, m. —0, —e = slag, klap (met
een zweep); einen S. baben = een roes hebben, aangeschoten zijn.
frOtnieren, fcbio. (b.) = (van insekten) gonzen,
brommen, (van pijlen) snorren.
= zweetbad; riimifcbe4 S. =
ScOluitybab,
droog zweetbad; ruffifcbe4 S. = dampbad.
fittnit'vn, fcbio. (b.) = zweeten; (van muren)
zweeten, uitslaan ; (van ramen) beslaan;
f. = huiden zweeten, smarten.
fittuirii4 = zweeterig, zweetend.
Sittuitriaften, m. zweetkast, badstoof; ba4
ift bier ein mabrer S.= 't is hier om te stikken.
:rather, f.; =ftufi e, tu . =
SOuiti' lltur,
zweetIlkuur; -poeder; -stoof (of: -kamer).
ScOttiof, m. --(e)4, —e = dansjool; bal voor
den minderen man; staart.
TrIntiolett, fcbto. (b.) = lawaaien, pooien, dansen.
Efittuil'gen, Tcbtv. (b. = kletsen, zwammen].
frinvikren, ft. (ti.) (id} fcbtotire ; fcb tour ob. fcbtoor ;
fcbtoilre, fcbtoiire! gefcbtooren) = zweren, een
eed doers; vloeken; bur abne f.= trouw aan
de vlag zweren; Stein unb Oein fcbto. = bij
hoog en bij laag zweren; ein gefcbtoorner
B.einb = een gezworen of geslagen vijand; ein
gefcbtoortter 1otar een beeedigd notaris;
ein q6efrbloorner = een gezworene, jurylid.
fittuiti= zoel, drukkend, zwaar, zwoel, benauwd.
Zdfluille, to. — = zoelte, drukkende hitte.
ScOnt'fibu#: in S. fein = in de verlegenheid of in de penarie zitten.
SMitnilitiit, to. —, —en = groote verlegenheid, penarie.
—e4 = bombast, gezwollenheid.
I. Sciituulft,
II. Zdfluutft,
Sct toilifte = gezwel, opzwelling.
CcOttiiitiftiq = opgezwollen, opgeblazen, gezwollen, bombastisch.
= gezwollenheid, hoogto.
dravendheid.
Srfilimnb, m. —(e)4 = verval, vermagering,
(ver)kwijning, tering.
Sitinung, m. —(e)4, Scbtoftnge beweging,
gang, slingering, sprong, vaart ; stoute of hooge
vlucht (van gedachten, van verzen), verheffing,
gloed, bezieling (van poezie, redevoering);
im S. fein = in gang zijn, in opgang zijn,
vlucht nemen.
Scbtroung'betuegung, to. = slingerbeweging.
Sthiminglirett, 1. = springplank.
Sstiuungleber, to. slagpen, slagveer ; einem
bie Scbtoungfebern au46ieben = iem. kortwieken, fnuiken.
frOtuung thaft = vol kracht, vol verheffing,
krachtvol, krachtig; met verheffing, energiek.
Scfputtuferraft, tu. = vliegkracht, centrifugaalkracht; vlucht, veerkracht.
zonder verheffing, krachteloos,
frintiuttalo ,S
koud, laag-bij-den-grond.
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vliegwiel; balanceerwiel.
Schimingtab, f.
fitivuttn'retcb, zie fcb Young b aft.

eittuuttifrientert, m. = hangriem, draagriem

(aan een rijtuig).
frOivintgibott = sierlijk, en zie fittottn0aft.
Scijinur, nt. —(e0, Scb)pilre = eed; vloek.
fittuur'briiMig = meineedig, die zich aan
eedbreuk schuldig maakt.
Sittuuribriiitiger, m.= eedbreker, meineedige.
Sitttnieneric4t, f. = rechtbank van gezworenen, jury.
f. = ('t kanton) Schwyz.
zie faientififcb.
felt. (scilicet) = nilmficb: namelijk, (n1.).
Scilvio, tn. = Scipio.
Sacf.
Sd.
econ'to, econ'tro, zie Sfonto, Sfontro.
Scu'bo, zie Sfubo.
Sctirla u., zie Satgla 2c.
zie S5t)tbe 2C.
SctrOe
f. b. = fiebe biefen Krtifef, fiebe bafefbft.
Sebaltiait = Sebastiaan.
Sec.da, IIda = Secunda.
ploegmes.
Zeck f. —(eA —e
ferfj4 = zes; mit fecbfen fabren = met de zes
rijden; eine Seckep = een 6; bei meiner S. =
bij mijn ziel.
S. e. C. (salvo errore calculi) = 9lecbnun0=
fairer borbebaften: behoudens rekenfouten.
Seit4acirtettait, m. = zesachtstemaat.
SeciWerf, f. = zeshoek.
ferfWettig = zeshoekig.
SecOletiinten, 't, zes-uur-luiden: een
Zilricher volksfeest, eig. een gildefeest, op
den ten Maandag na de voorjaarsnachtevening.
— = hert met zespuntig
Ser04'entier, m.
gewei, zes-ender.
Sedffer, tn. —4, — = zespfennigstuk.
ferbjerlei = zesderlei.
fer441fach = zesvoudig; bc0 S e = 't zesvoud.
ferWiiiterig = met zes vakken of planken.
fectiefiliftin = zesvoudig.
SeripS'flatt, f.; m. — zesvlak.
fecW1Iftif#4; =hunbert; :laufig ; :mat;
.=ntatig ; =ntottatlic0 = zesilvoetig; -honderd;
-loops; -maal ; -maal herhaald ; -maandelijksch
(halfjaarlij ksch).
SerWort, m. = zespunt, ster met 6 punten.
zesponder.
SeifO'Ofiittber, m.
feciWilrub(e)rig ; =faitin ; :feitig = zesilriems;
-snarig; -zijdig.
feciWiViinttio = met zes paarden bespannen,
zesspannig, met de zes.
fecWftiiifig = van zes verdiepingen.
feciWtagig = zesdaagsch.
ferWite (ber, bie, baa) zesde; ,einricf) bet S.
ob. ,eirtricb VI. = Hendrik de Zesde of VI.
fearftebath = zesdehalf.
zesdeelig.
fe*Tteilin
— = zesde (deel).
Secifftel, f.
ferfrftei0 = ten zesde.
SeckMilerlettaft, m. = zeskwartmaat.
zesIlhoek ig; regelig.
f erW tuitti(e)lig;
— — = een korenmaat (15 L.)].
[SeOter,
fecirvillt = zestien.
— = hert met zesSeMebttenber, m.
tienpuntig gewei, zestien-ender.
fecO'Aefiniiitiq = van zestien food.
Sectr3e1w0fiinber, tn. — = zestienponder.
fear/chute (ber, bie, bob) = zestiende;2ubtolg
ber S. ob. XVI. = Lodewijk de Zestiende
of XVI.

Seek.

Secirvipttel, f. —4,

= zestiende (deel).

seit'Aebittefformat, f. = zestiende formaat,

in 160 (in sedecimo).
feciniq = zestig.
— = zestiger, zestigjarige;
Secfraiger, m.
in ben fecbafger ,labren = in de jaren tusschen
'60 en '70, ook: in de zestig oud.
ferly3igiCifirig = zestigjarig.
fecb'Aigfte (bet, bie, bad) = zestigste.
— = zestigste (deal).
Serfainftelt, f.
fecte'rett, zie feller en.
zie Seffatur
Serfatur'
Seclet, zie S cf e f.
Sebe3' (spr.: zedeetz), f. —0, —e = sedecimo,
zestiende formaat.
Sebintettr, f. —(e)l, —e = sediment, bezinksel, neerslag.
sedimentair, door neerslag
febintentiirs
ontstaan, in lagen.
SebMarcutt3', m. —, —en = sedisvacantie,
openvallen van een pauselijken of bisschoppelijken stoel.
I. See, in. —(e)l, —n = meer, binnenzee.
II. see, in. —, —rt = zee; in S. germ ob.
ftedjen = in zee gaan of steken; S. Often=
zee houden.
zeeraad (belast met 't onderSee'autt, f.
zoek van ongelukken ter zee).
See' II alpen, $f.; .,anemone, in.; :ctubruct, m.;
m. = zeeq-Alpen; -anemoon;
f.,
-term; -bad; oude -zeerob.
m.; =einborn, f.;
m.;
Seel
= zeelibrief, -dienst;
Jager, m.; =fabrt,
-eenhoorn (of: narwal); -vaarder; -vaart.
nt. = adelborst le klasse.
Seel tOrt(Ofcbute, in. zeevaartschool.
Seeleber, to. = zeeveer.
fee'( eft = zeevast.
m.; :flotte, to.; =frarl)thrief, lit.;
:gentiitbe, f. = zee 11 Nisch; -vloot ; -vrachtbrief
(connossement); -stuk.
See' lltleruri), In-; = g efeillund, m.; nefetb =zee reuk; -smaak; -wet.
=
Seel getviiciO, f.; :ArrO, f.; =grunt),
zeellplant; -gras; -bodem.
:banblung,
tn.
=
:tianbel,
Seel Oaf en,
zeellhaven ; -handel; -handels maa tscha PPii •
Seet4cer, f. = zeeleger.
= heerschappij ter zee.
See'berrfrficift,
nt. = zeelhondevel;
f.;
See'
-egel.
Seelabett, nt. = adelborst.
See' llfath, f.; :farte, in. = zeellkalf; -kaart.
fearant = zeeziek.
:Trim in. =
=frefiL
See'llitattiheit,
zee II ziekte ; -kreeft ; -oorlog.
ziontOrete,
Seel tub, iv.; :(untie, tn.; ,filfte,
to. = zeellkoe, -kunde; -kust; -prik.
Seeland
(Deensch);
Zeeland
f.
=
Seelattb,
(Ned.).
—
=
Seelander
(Deensch);
Seeliittber, m.
Zeeuw (Ned.).
feeliinbifit = (Deensch) Seelandsch; (Ned.)
Zeeuwsch.
scheepslantaarn.
See'faterne,
Seele, —n = ziel, gevoel, gemoed,
hart; kern; ba& tut mir in her S. web =
dat grieft mij in mijn ziel; el ift mir in her
S. 3urniber = ik heb er een hevigen afkeer
van; icb fcbame mid) in bie S. bittein = ik
schaarn mij tot in mijn ziel; er bat mir au?
hij be pft naar
ber S. Iteratt?,neft)rodyn
hart gesproken; feine S. = gees ,Lerveling;
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er ift eine S. bon ajtenfcW = hij is een
goede ziel; einen bon flatter S, lieben = met
zijn heele ziel, van ganscher harte; (bei)
meiner = bij mijn ziel! zie ook b inb en,
fcbneiben.
Scelenabcf, in. = zieleadel.
= zielsangst.
Seelcuattaft,
boezemvriend.
See'lettfreuttb, m.
celenfricbe, m. = zielevrede.
feelettfroft = zielsblij.
= zielegrootheid.
Sertenarbte,
feetertnut
zielsgoed, doodgoed.
See'lettbeit, f. = zieleheil.
Seel en bathtub c, iv. ,---- leer van de zielsziekten, psychiatric.
Seeleit4irt, tn. = zieleherder, geestelijke verzorger.
Seetentebre, iv. = zielkunde.
zielelijden.
Seelettleibeat, f.
feelettiO = zielloos.
Seetemateffe, in. = zielmis.
= zedelijke moord.
Seelenniorb,
ScelenlInot, in.; :quat, tr.; :rube, iv.; qtarfe,
iv.
ziels Ifangst ; -kwelling ; -rust; -kracht.
See'leutag, m. = Allerzielen(dag).
zielsvergenoegd, zielsfeelettbergniigt
tevreden.
zielverkooper, ronS Wien berf iittf er, m.
selaar, slavehandelaar.
feelentwit zielvol, gevoelvol, vol Leven.
See'lenitiemberung, lv. = zielsverhuizing.
Seel lentuartner, tn. = wollen lijfje, buibje.
= zielsgenot,
Sceleniveibc, :: 11vottue,
zielelust.
See'ten3uftanb, m. = zielstoestand.
= zeeleeuwerik.
See'len*,
See'leuctite, iv. = vuurtoren, lichttoren, baak,
kustlicht.
zeelieden, zeelui.
eeeleitte, $f.
zie felig.
zeelelie.
Seei tilie, iv.
feelife0 ziels . wat de ziel betreft, psychisch.
zeeleeuw.
nt.
= zielverzorging, herderlijke
Seeforne,
plicht.
= zielverzorger, biechtSeetforger,^ —
&Jen
uitoefening van
feerfornerifelje Zatigfeit
herderlijke plichten.
z ooll:mactjt, tr.; :Mann, m.
Sec'!Itlift,
lucht, -macht (of -mogendheid); -man.
fee'ntiinnifefi - zeemans.., zeevaart...
Seentattnjebaft, iv. = bemanning, equipage.
= zeevaartschool.
SeeinattnOcijute,
See'llutattiiVer, f.; =mate, to.; =nthive, ro.----zeOmanoeuvres; -mijl; -meeuw.
See'llmutrel, iv.; •=liiefici, tv. ; offi3jer,
zeellschelp (of: -mossel); -netel; -officier.
gevaar op zee, stranding, nood.
Seettot,
S. E. e. 0. (salvo errore et omissione)
,;s'rrtiitner unb Vtu gaffungen berbebatten: behoudens vergissingen en uitlatingen.
=1.iferbelien, f.; =Pftatt3e, iv.;
See' llPferb,
zeellpaard; -paardje;
,,,01.0010,
,Pette,
-plant; -pok; -poliep.
See'rni, nt. = admiraliteit.
Sce'llratte, in.; :ri:iuberei, =
zeellrat (-rot, -rob); -roover, -roof (of: -rooverkj).
zeeroo\ers.., door zeeroof.
jee'reiuberifrit)
roofstaat.
t, nt.
SeCriinfl
:toff, iv, -=
, rcife,
recht; -re's; -coos (waterlelie).

fentiCll.

See'riiftung, tr. = toerustingen ter zee.
tv. ; = fafA, f.; :Cctiaben, in. = zee llzaak (of: marinezaak); -zout; -schade (of:
averij).
S ee' frbiff(f)Ort, iv.; 4ebilbfrilte, ;
=febtar0t, tr.; zWange, iv.= zeeilvaart (ook:
groote vaart); -schildpad; -slag; -slang (ook:
valsch courantebericht, canard).
See'fr4ute, iv. = zeevaartschool.
= zeezwaluw, stern.
Ce eejdnvalbe,
See'lifforPion, m.; Joibat, m.; jpinne,
zeelischorpioen; -soldaat (ma:.fpreute, in.
rinier); -spin; -(mans)taal.
See' II
tn.; =f-tabt, tr.; :fern, m.; =ftraub,
nt. = zee staat; -stad; -ster; -strand.
m. = zeestreek, gedeelte (van de
zee), hoogte.
f. = zeestuk.
See'ffunn, m. = storm op zee.
Seeltaug,
:treffen,
:tonne,
=
zeellwier; -ton (baak, boei) ; -gevecht.
= zeellSee'lltrottipete,
,-truPPen,
trompet (of: -roeper); -troepen.
feeitiirlptig = zeewaardig.
See'llungefieuer, f.; =berfitterung,
:bolt,
zeellmonster; -verzekering;
,.tvat3e,
-yolk; -rol (-komkommer).
Seelvarte, tr. = sterrewacht (aan de kust);
kustlicht.
feei lviirt4 = zeewaarts.
See'lltuaffer, 1.; 4veri, m.; =itiefen, 1.; =iviffett=
fttaft, iv.= zee II water ; -weg ; -wezen ; -vaartkunde.
eeeivort, f. - scheepsterm, zeemansuitdrukking.
= tong.
See'aunge,
— = zeil; unter S. peen
Seigel, f.
order zeil gaan; bie S. ftreicben = de zeilen
strijken, de vlag strijken; hie S. eitt3ie1 en
hij haalt
zeil minderen; er Mebt bie S. ein
bakzeil, geeft 't op.
-roe.
fei gelffertin, 41ar,
zeillinie.
Se'nellinie, iv.
zonder zeil(en).
fe'getItt
— = zeilmaker.
Sc'aelmaiter, tn.
u. f.) = zeilen, varen, stovefei gein, fctro.
nen; ein
tiff in ben (Pruttb f. = een schip
in den grond zeilen; um en Q3orgebirge f.
een kaap omzeilen; auf hen fPrunb f. = langs
den grond schuren.
= zeilschip.
Sei gelfrkift,
scherm van zeildoek, tent.
SelletfelfOrni,
= ra.
Se'getftanne,
:inert, I. zeillItouw;
Segel!' tau, T . ; : turf),
-dock; -work (-tuig).
Segni, m. — zegen, zegening, voorspoed, geluk, rijke bezitting of opbrengst; hen
S. frecbett = (her Zifcbe) bidden, (nacb Zifcbe)
danken.
Senenerteitung, tv. = zegenspreking.
= zegenformule, zegenSe'neniq p rutet,
spreuk.
Se'Renipenbung,
zegening.
e'netOreiM - zegenrijk, gezegend.
SegenWPruff), m.; •=tinutfri), tn. = zegenilspreuk; -wensch.
zegge.
Seo'cle, iv.
zeiler, zeilschip ; gierSegi ler, nt.
zwaluw.
—c = segment.
Segment', f.
= zich
feotett, fcbiv. (b.) = zegenen; orb
zegenen, 't teeken ,yan 't kruis maken; mit
met aardsche
irbifcben (Piitern gefegnet

Zeirtnna.

schatten bedeeld; er Oat bad Beitticbe gefegnet =
hij heeft 't tijdelijke met 't eeuwige verwisseld, is overleden; met ba.?, Arms ljat fegnet
ficb bamit gelegenheid maakt genegenheid,
Sen'ttuttg, —, —en = zegening.
= gezichtsas, oogas.
Setrarifle,
— = gezichtsvermogen, blik].
L Seoe,
(f).) (bu fiebft, er fiebt; fab; fdbe;
feljen,
fief)! (ale Wuftuf: fieb(e)!); gefeben) = zien,
kijken; feitte Liuft an ettn. f. vreugde aan
iets beleven; einem auf bie Ginger f. = iem.
op de vingers kijken; er fiebt nut auf feinen
cSorteit hij let alleen op ...; Zit* fiebt ibm
410 ben Viugen = arglist kijkt hem de oogen
ziedaar! ( ott born
uit; fieb ba!
fief) barein = voorzie daarin; be feb' mat einer
an! = kijk nu eens aan! ba ging a, Oaft bu
nicbt gefeben daar ging 't heen van wat
ben je me; On aetfen fiebt binter bent ,t.itget
berbor = komt achter den heuvel uitkijken;
er fann nicbt in bie aerne 1. = hij kan niet
veraf zien; einem in bie narten, inSpietf. =
iem, in de kaart kijken; ic0 febe nod) nit*
filar in biefer Sacbe = die zaak is me nog
niet helder; bu fiebrt franf = je ziet (er) ziek
(uit); bad enter fiebt naM bent Oarten =
ziet op den tuin uit; nacO bent Recbten [sum
atecbten] = toezicht houden, zorgen dat alles
goed gaat; er fat firtj ha unbefcbriinften (u.
unbefcbrtinfter) ,errfcber = hij zag zich daar
onbeperkt heerscher; bad Sebett ljat man
umfonft = zien kost niets; zie ook tiOnticb.

febettftert,fehenftiirbig—bezienswaardig.

Seljenftliirtigfelt,
waardigheid.

—, —en = beziens-

— = ziener, profeet; kijker.
Se'Oer,
Seiberülicf, tn. = zienersblik.
= gezichtsvermogen.
Seirfraft,
Sebn'aber, Iv. = pees.

Selpte,

—tt = pees; zeen; (van een
boog) koord, pees; (in de meetk.) koorde.
fcbtn. (ti.) natt ettn. = (vurig)
verlangen, haken, reikhalzen naar iets.
Setriterti, tn. gezichtszenuw.
=
feirnicbt = zenig, pezig; febnicbte
zenig, draderig vleesch.
farnig = zenig, pezig, gespierd, krachtig, taai.
febni fic0 = vurig, sterk, hartstochtelijk,
smachtend.
Setjn i fticOt, tn. — = vurig verlangen; mit S.
ertnarten = ongeduldig of met smart verwachten.
febnliirOtig, febtffutiWboll = verlangend,
smachtend, vurig, met ongeduld, met smart.
febr = zeer, erg; (vOOr adj. en adv. ook)
heel; banfe 1. dank u wel; bitte f. = niet
to danken.
ffeb'rett, fcbtv. (O.) = beschadigen, smarten].
gezichtsvermogen.
Setrberntiigett, f.
gezichtsafstand, bereik van
Seirtneite,
't Dog.
= zeever.
Saber, nt.
Stilly, — = water, pis, urine.
felAen, fcbtn. (0.) = wateren.
feicbt = ondiep, -vlak, doorwaadbaar; flauw,
oppervlakkig; feicbter Ropf = domkop, hersenloos hoofd; feicbte Olebe = flauwe praat.
-, —en = onSeicbligfett,
diepte; oppervlakkigheid, lafheid.
Selbe, — = zijde, zij; warkruid; bu tnirft
feine S. babei f, innen = je zult er geen zij
bij spinnen.
f. — g, — = (bier)glas, pot.

feb'nen

feigern.
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Sel'bethaft, tn.

—e = dafne, peperboompje.
fei'Dett = zijden, van zijde.
zkidellSerbenllarbeit, m.; 1.1rbetter„
werk, -werker.
zijdeachtig.
fei'beniibuticH, fabenartia
Sei'benbanb, f. = zijden lint.
Sei'bentian, m. = zijdeteelt.
SeVbcnbautaft, tn. = zijden damast.
zijdelloogst,
Cei'benll ernte, m.; :fabrif, tn.
-fabriek.
zijden draad.
Serbenfaben, tn.
Serbettlifitrber, m.; zgefebaft, 1. = zijderiverver; -winkel (of -magazijn).
Sei!benaettiefle, = zijden weefsel.
sei'bentjaar, T. = zijdeachtig haar, zijden
haar.

.-.110n:
Sei'benlbanbel, m.; =oanbiung,
,-laben, m.= zijdellhandel; -magazijn;
ftrie,
-industrie ; -winkel.

zijden mantel.
Zei'benntantet, la.
Sei'bett II ntattnfattur, M.; 4101er, T.; =Vilan3e,

W.; =Taupe, tu.= fabriek; -papier; -plant;
-rups (of: -worm).
ferbenreirii = zeer zijdeachtig.
Sei ' beltilfrifluanA, m.; =fpituter, m.;

zijdellstaart (pestvcgel); -spinner (en
-worm); -spoel.

Sw ei'benftoff, m. = zijden stof.
Sei'betall Ware, W.; :Weber, tn.; =thither, nt.;
=wirier, m. = zijdejwaar (zijden stolfen);
-wever; -haspel; -worker (-wever).

zijdeachtige wol.
Sei'benitiolte, tn.
f.; :3ucbt, tn.
Sei'benll Inurnt, m.;

zijdellworm, -stof;
= zijdeachtig, zijig.
—n = zeep; slib van metaalSete,
korrels, ertswasch; moerasland.
= zeepen.
feijen, fcbtn.
SeilenaPfei, m. = zeepappel, zeepbes, zeepfoot.

zeepachtig.
feilenartig
i II bab, f.; =baum, tn.; =ttiafc,
zeepilbad, -boom; -bel.
Sci'fenr! erbe, iv.; =trout, f.; =fund,

Salm

zeepllaarde; -kruid; -bal (of stuk zeep).

=

=

Sal eitiappen, m. = lap of doek om to zeepen.

=Vffaiter, f.;
Cei'icnlltauge, tn.; :napf,
= zeepilloog, -bakje: -pleister;
,fchate,
-bakje.

Seilettfieber, m. = zeepzieder; jest gebt mir
ein S. auf = nu gaat me een licht op.
—, —en = zeepziederij.
Safeniieberei,
= stuk zeep.
Safentafet,
= wasch in de zeep, 't wasSeilentudf*,
schen met zeep.
SellenlItunffer, 1.; =340frOelt, T. = zeePliwater;
-pil (of: -propje).
zie Seiber.

ferfic#t = zeepachtig, zeepig.
feifig zeepig, zeephoudend, zeepachtig;

feifige Rartoffetn = zeepachtige, weeke en
gladde aardappelen.
Ceirnapf, m. = zeepbak, zeeppot.
— = ertswasscher.
Self-/ter, tn.
zie feiben.

Sei ' ger, m.
schietlood.

— = [zandlooper], uurwerk;

Sw eii geraanci, nt. = loodrechte mijngang.
SelgerOcrb, m. = haard van den zijgoven.
= drijfhaard, frischhaard,
Sei'gerbiitte,
zijghut.
fernern, fa) tn. (b.)

loodrecht uitgraven;

Seinerfdiadit.
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(metalen) uitzijgen, afdrijven ; doorzijgen,
sijpelen.
SeVgerfMnrOt, tn. = loodrechte mijnschacht.
Seigneur' (spr.: sênjOr), tn. —e u. =
seigneur.
--n = vergiet(test), zeef, doorseroe, tv.
slag, filter.
zijgen, zeven, ziften,
felljett, fcbto. (ti.)
laten doorloopen, filtreeren.
— = zeef, vergiet(test),
Sel'her, m.
doorslag, filter.
Seitylltafteu, in.; 4r-titter, to.; :hub, f.
-trechter; -doek (zak als filter).
Sett, f. —(e)4, —e = touw, koord, lijn; eeite
breben touw slaan; fie aiefi en an einem
S. = ze trekken den lijntje; zie M or n.
Saler, m. — = touwslager; mit b0
Seiter?, ZoMter foputiert tverben = opgehangen
worden, met Lijntjes dochter trouwen.
= touwslagerij, lijnbaan.
Seilertlabit,
Se-Vietnam, f. = touwdraad, garen.
Set'terbanbluerf, f. = touwslagersambacht.
Sciiterf mum, m. = kam, hekel.
touwslager.
Seirtuarber, m.
= strik van touw, strop.
Sell'frbtinge,
koorddanser.
Ceiltittmer, m.
feit'tiin3ertfcb = als van een koorddanser,
koorddansers..., acrobatisch.
balanceerstok.
Seit'tiin3eritattge,
Seilluert„ 1. = touwwerk.
m.
—(eA
—e
=
(honig)zeem,
dik sap,
Seim,
stroop.
fenten, fcbto. (b.) = (honig) zuiveren; een
strooperig sap afgeven.
= dikkig, strooperig,
[ferutirljt],
smeefg.
I. fan, unr. (f.) (kb bin, bu er ift, 1134
finb, ifjr feib, fie finb; icb fei, er fel; icb War;
icb Ware; fei left)! getnefen) = zijn, bestaan;
icb bin bungrig = ik heb honger;
ift mir
warm = ik heb 't warm; tva ift bir? = wat
ik voel me beter;
scheelt je? mir ift beffer
bier ift gut fein = 't is bier goed; jett omit
ivoran icb bin = waaraan ik me to houden
heb; troenn bu nicbt Waft = als jij er niet
was; 0 lei benn, bas er... = tenzij hij ...;
bem lei, tote Om tootle = 't zij (daarmee) hoe
't wil of hoe 't ook zij; ift an bent = 't is
zoo; tat bad f. = laat dat; bad barf nicbt 1.=
dat mag niet; zie ook b a r a n.
= zijn, bestaan.
H. Sett,
III. fan = zijn, van hem; bad Seine ='t zijne;
ber 9ting ift feine 100 9,Jtarf toert = is best of
stellig 100 Mk. waard.
fet'nerfeit4 = van zijn kant; van hem; op
zijn beurt.
feiltenett = destijds.
feine4gleilten u. ferne4gleictiett = zijnsgelijke.
fenetbalben, :town, um fet'nettuillen =
zijnenthalve, zijnentwege, om zijnentwille, ter
wille van hem, om hem.
felnige (ber, bie, ba g) = (de, 't) zijne; mein
R3ucb unb bad = mijn boek en 't zijne; bie
Seinigen = de zijnen.
—e = seizing, plat touw,
Ceiling,
sjortouw.
feW i ntifit = seismisch (op aardbeving betrekking hebbende).
Zei#ntograpty, m. —en, —en = seismograaf,
aardbevingaanwijzer.
feit, vaip. mit Zatib. = sedert; f. atter ber =
van ouds her; at4 Rout. = sedert.

feither.

feit'ab it. feitate = zijwaarts, ter zijde.
feitbent' = sedert, sedert dien tijd, naderhand.
Sete, iv. —n = zijde, kant; bladzijde,
rtm einem an bie S. itetten = zich met iem.
gelijk stellen; er trug ben Zegen an ber S. =
op zijde; ficb ant bie faute S. tegen = lui
worden, niets uitvoeren; auf (bon, nacb) biefer
S. = van dezen (dien) kant; auf ber einen
S. = aan den eenen kant; auf jemL E. treten =
zich aan iems. zijde scharen; etto. auf bie S.
ftetten, bringen = iets aan (een) kant doen,
wegdoen; ettn. auf bie S. tegen = iets
ter zijde leggen, besparen; er nionnt a1I0
auf bie teicbte S. = hij neemt alles licht op;
einen nut bie S. nefjmen = iem. ter zijde nemen ;
Spaf3 bet S. = zonder gekheid; einem nicbt
bon ber S. gebn = iem. niet verlaten; einen
bon ber S. anfeben = iem. uit de hoogte
aanzien; bon feiten b0 = van wege
den koning; einem 3ur e. gebn = iem. ter
zijde staan; zie ook f a f f en.
Seilettabrit m. = doorsnede, proflel.
Satettabteitung, ti. = indeeling in bladzijden.
Sertenllaber, tn.; :attee, to.; : an g riff, m.
zij 11 ader ; -loan; -aanval.
Sertettilaft, m.; :belvegung, tn.; :Watt, f. =
zij II tak ; -beweging ; -blad.
m. bilk van ter zijde, schuinsche
of zijdelingsche, vluchtige blik.
= erfgenaam in de zijlinie.
Seit'tert crimp
S erten fenfter, f.;
die, to. = zij venster ;
-vlak.
Seilenftect, m. = stukje of lapje op een schoen.
Settenliffiiget, m.; :gang, m.; :gaffe, tn. =
zij II vleugel; -gang (ook: -laan): -straat.
Sei t tengebiittbe, = bijgebouw.
Sellettgefpriiri), f. = terzijde(spraak).
Sertengefuebr, f. = zijdgeweer, sabel.
eilengiebet, m. = zijgevel.
= zijslag, zijdelingsche houw;
Sertenbieb,
steek onder water, schimpscheut.
Satett4iiter, m. = bladwachter, klapper,
custos.
Seilettriff en, f.= zijkussen (in een coupe bijv.).
Satentiibinung, to. = zijverlamming.
feltentang = bladzijdenlang.
SertenlItelpte, to.; :linie, tn.; =ntauer, to. =
zijilleuning; -lijn; -muur.
Seiitenpunit, m. = tusschenstreek (op 't
kompas).
Sertenranb, m. (zij)rand (van een boek bijv.).
fertetti4 b0 Zerteger4 = van den kant van den
urtgever; f. be?, = vanwege den koning.
Seilenfebnter3, m. = pijn in de zijde.
Set'tenfdiritt, m. = zijpas, pas zijwaarts.
SeilenfOrung, m. = zijsprong.
SeltenlIfteMen, f. ( : ftirt), at. ); qtot ni• =
steek in de zijde; stoot of stomp i. d. z.
f. = zijstuk, pendant.
SeilettlItatc0e, to.; :tat, f.; :tell, m.; :tiir,
= zij Il zak; -dal (dwarsdal); -gedeelte ; -deur.
SertenberutifittniO, f. = bijzondere erflating.
Seltenlibertoanbter, tu.; :bertuatibtfr4aft, iv.
= bloedverwant in de zijlijn; verwantschap
in de zijlijn.
m. = zijlwand; -weg.
S aten ivanb,
Sertenthe4, = pijn in de zijde.
Serten3a#1, tn. = cijfer van de bladzijde,
pagina, folio; aantal bladzijden.
ellen II 3intuter, f.; :31beig, m. = zij II vertrek ;
-tak.
fettber' = sedert, sedert dien (tijd), van toen
af, tot nu toe.

feitOerig.
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fettfje' rig = van toen of dagteekenend; feta
f ..er aufentijait = waar hij zich sedert bevindt.
feitlit# = zich ter zijde bevindend, zijdelingsch.
feitly iir0 = zijwaarts.
—, —It = secans, snijlijn.
Seran'te,
—, —en = plagerij.
Setiatur',
plagen, hinderen.
fetrie'ren, fcf)to. (ti.)
Seton'b(e)leutnant, m. = tweede luitenant.
I. ferret' = geheim.
II. Serra, 1. —(e)i;, —e = afscheiding; geheim
gemak, zekere plaats.
Setretiir', en. —(e* —e = secretaris, schrijver;
secretaire.
Seiretariar, f. —(e0, —e = secretariaat,
secretarie.
Setretiote, —, —en = secretie, afscheiding.
sett, m. —(e0, —e = champagne, zoete wijn,
schuimwijn.
--n = sekte.
Sate,
— = sektaris.
Seitie'rer,
—, —en = sektie, snede, lijkSettiote,
opening, afdeeling.
feftion4luelfe = in sektiön.
..to'ren = sektor.
Senor, Tn.
Sefuniba, .. ben = sekunda, tweede
klasse (op een na de hoogste van gymn. en
H. B. S.); Sekunda(wissel).
— = sekundaner, leerling
Sefunba'ner, m.
uit sekunda.
Setunbattr, tn. —en, —en -= secondant, getuige (in 't duel).
fefunbiir' -= sekundair, van de tweede orde.
Setunbiir'batot, tv.= lokaalspoor, buurtspoor.
Sefun'balvectifet, m. = sekundawissel.
—n = sekonde, sekunde.
Setutfbe, lb.
fefun'bettlang = sekonden lang.
Serun'bening, iv.; :geiger, m. = sekonde IIhorloge ; -wij zer.
fetuttbie'rett, fditb. (b.) = sekondeeren, bijstaan, helpen, (in 't duel) getuige zijn; (muz.)
accompagneeren.
Setunbogenitur', in. —, —en = sekundogenituur, bezit(recht) van den tweeden zoon.
—, —en = sekuriteit.
Seturitiiti,
(felig) = zaliger.
feta = sela (een muziekteeken in de psalmen);
uit ook: uitroepteeken.
= Seladon, smachtend
Selaboit, rn.
minnaar.
selam, vrede (een begroeSeim, m.
ting), groet.
[felban'ber = met z'n tweeen].
= zelfde.
be(n) = zelfkant.
Seltfenb(e), 1. ..
faint = fefOft.
ferbig = zelfde, (de-, 't)zelfde, die, dat.
feltift = zelf, zelve; zelfs; urn Tether f. ibifien
bon T. getan =
= om zijns zelfs wil; er
hij heeft 't uit zich zelf gedaan; bcO berftebt
rut) bon f. = dat spreekt van zelf; au f.
rommen = tot zich zelf komen, weer bijkomen;
f. ift bet Vann = vertrouw niet op anderen,
zelf doen is de zaak; ein Said inein0 Saft
= een stuk van mij zelf.
Selbit'atttuttg, tn. = zelfachting.
felbItanbig = zelfstandig, op zich zelf staand;
on af hankelijk.
Seliqtatibigfett, lb. — = zelfstandigheid enz.
SelbfrilantIage, iv.; :aufopferung, iv.; :be:
fIectung, = zelfilaanklacht, -opoffering;
-bevlekking.
Seltift'llbefriirOtung, iv.; :beberrfrOung, tb.=
zelf bevruchting ; -beheersching.

felbrtbergeffen.

Seltiffbereinttni4, f. = vrijwillige bekentenis.
= eigen onderhoud.
Sethitsbefiiftigung,
SetWbeftlututting, tv. = eigen vrije beschikking, zelfbepaling.
S Miff II beurteilung, W. ; : beivunberunn, =
zelf 11 beoordeeling ; -be wondering.
felbfrbettm* = zelfbewust.
Seltiffinald)tiong, ht. = zelfbeschuldiging.
Set0frOinber, m. = zelfstrikker.
= eigen levensbeschrijSeibft'biograpOle,
ving, autobiografie.
fetbfreigen = eigen.
Seibireinfr4iiiluttg, in.= eigen raming, eigen
aangifte.
zelfverloocheSeffift' entiiufierung4atte,
ningsakte.
:Cr:
:entfagung,
Selbfe entleibung,
= zelfilmoord; -onthouding (of:
4altuttg,
-verloochening); -behoud.
Sethiterbaltung4trieb, m. = instinct of neiging tot zelfbehoud
= zelfkennis.
setWerienntniC
SetWfabrer, m. = automobiel.
felbWgefliffig = zelfgenoegzaam, zelftevreden,
verwaand.
= zelfgevoel, gevoel van
Selbfrgefiiht,
eigenwaarde.
eigengemaakt.
fetbfrgentadit =
fetbffgenfigfaut = zelfgenoegzaam, zelftevreden.
felüffgerettt = eigengerechtigd.
Settifts gefpriirk f. = alleenspraak.
Sethirgeftembn14, f.= vrijwillige bekentenis.
felbfrgetutri = beslist.
Selbfibett, in. — = zelfheid, 't eigen zelf;
in di vidualiteit ; zelfzucht.
felbfrOerrildi = soeverein; eigengerechtigd.
SelbfrOerrfitaft, = alleenheerschappij;
heerschappij over zich zelf.
SeffifffierriAer, m. = alleenheerscher.
Setbfailife, tb. = eigen hulp.
felbltifit = zelfzuchtig.
SetüftloftenpreiC nt. = kostende prijs, inkoopsprijs.
Settifflaut(er), m. = klinker.
— = zelfzuchtige, egoist].
[Settiftler, m.
Seibfetiebe, iv. = eigenliefde.
[Settiftling, in. —(eA —e = egoist].
Settrit' tob, f. = eigen lof.
felbfrIo4 = belangloos, onzelfzuchtig.
belangloosheid, onSeIbilloilgieit, iv. —
baatzuchtigheid.
Settiffutorb, m. = zelfmoord.
feltift'snarberifcb = van zelfmoord.
= zelfonderzoek.
Seitifftiriifung,
felbit'cruiiterifit = zelfkwellend.
feltift'rebettb = van-zelf-sprekend, natuurlijk.
SetWfcbufb m. = mijn, springbus.
Settiftltubiunt, f. = zelfstudie; eigen studie.
Selbfffuctit, tn. = zelfzucht.
felüftifikOtig = zelfzuchtig, egoistisch.
= zelf bedrog,
Setbftliinfitung,
ding, illuzie.
zelfwerkend,
spontaan.
tatio
=
fetbiti
Seffiftlattateit, to. = zelfwerkzaamheid.
=
zelfoverschatting,
Selbifiibertiebung,
inbeelding, verwaandheid.
SelLift'llfiberivinbung, lv.; :unterrirtit, m.;
= zeMoverwinning; -onderAleraMtung,
richt; -verachting.
SelbffIlberbienbung, iv.; :berbrennung, Yu.
zelfli verblinding ; -verbranding.
felbft'bergeffen = zich zelf vergetend.
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= zelfvergoding.
Setbffbergatterung,
Selbft'beriag, tn. = uitgave voor eigen rekening, nl. van den schrijver.
Seibtrberieuanuna, Yr. = zelfverloochening.
fetbfrberftanblic) = felbttrebenb.
Selbit'llberftiimmeluna, ru.; :Uerteibinung,
m.; =bertrauen, 1.; :bertualtung, m =
zelfilverminking; -verdediging; -vertrouwen;
-bestuur.
selbft' A ucht, tn. = zelfopvoeding.
felbfOnfrieben = zelfvoldaan, zelftevreden,
zelfgenoegzaam.
Selbfr3iinber, m. = zelfontbrander.
SeibfrOlerf, m. = eigendoel, zelfdoel (tegenst.:
middel tot doel).
fet'Men, fcbt.u. (b.) = (filboftb.) (vleesch e. d.)
rooken.
enter, m. -- g , — = koopman in gerookte
vleeschwaren.
Sarbertuare, tn. = rookvleesch enz.
Seitqc4u' 1e, tn. —n, — n = Seldsjuk (Turksche
volksstam).
fetbfitulifcft = Seldsjuksch.
.. ten = keurklasse, hoogste
Selena,
klasse.
Selerta'ner, m. —4, — = leerling uit een
keurklasse.
Seleition', tn. —, —en = selectie, teeltkeus.
—(e)& = selenium (een metallold).
Seien',
Selene, tn. = Selene, maan(godin).
refewbaitig = seleniumhoudend.
I. Sant-it', m. —(e)g , —e = seleniet, gipsspaat.
II. Setettir, in. —en, —en = seleniet, maanbewoner.
fetenilifc4 = selenitisch, gipsachtig.
= seleniumzuur.
SetettlitUre,
Selfrante, tv. = zelfkant.
= zalig, gelukzalig, gelukkig; zalig,
aangeschoten; Oeben ift fetiger benn Vlebmen
= 't is zaliger te geven dan te nemen; Gott
babe On I.! = zijn ziel ruste in God! mein
fetiger eater ob. mein eater 1. = wijlen mijn
vader of mijn vader zaliger; fetigen Wnben,
feng = zaliger gedachtenis.
—, —en = (geluk)zaligheid.
Seliateit,
feligmadienb = zaligmakend.
Sei ligmarijer, m. = Zaligmaker, Verlosser.
SeligilutaMuun, tn.; =fOrectung, —, —en =
zalig making; -spreking.
Salerie ob. Selierie', m.
--4; S.,
—n = selderij.
fet'ten = zeldzaam, ongewoon, ongemeen;
schaars(ch); zelden; ba g ift nicbtg S .. el =
dat is niets vreemds.
setitenOcit, tv. —, —en = zeldzaamheid,
rariteit, kurioziteit.
Sertertuaffer (ook: Seiler), 1. = setterswater, spuitwater.
felefam = vreemd, wonderlijk, zonderling, raar.
Seit'fautieit, —, —en = vreemdsoortigheid, wonderlijkheid, zeldzaamheid.
Sent, m. = Sem.
SentalAor', f. (aucb m.) —(e)4, —e = semafoor, optische (kust)telegraaf.
—n = einfe].
[eenebe, iv.
Semelter, f. -- g , — = semester, halfjaar.
Semelterfrniuk m. = einde van 't halfjaar.
halfjaarlijksch.
fenteftre
Sentifolon, 1. —4, —fa u. —I = puntkomma,
kommapunt.
Seminar', f. —(e), —e = seminarium, normaalschool, kweekschool.

Seminaribirettor, m. = direkteur van een
seminarium of van een kweekschool.
Sentittarift', nt. —en, —en = seminarist,
leerling van een kweekschool.
fend-naafi-OA
eine feminariftifite Oitbung
baben ob. t. garnet rein = op een seminarium
of een kweekschool gestudeerd hebben.
SentittatrIeiger, tn. = onderwijzer of leeraar
aan een seminarium of een kweekschool.
— = semiotika, leer van de
sentiolif,
ziekteverschijnselen.
emit', in. —en, —en = Semiet.
—, —nen = Semietische.
Sentrtin,
fentilifcti = Semietisch.
SCUtInet, —n = broodje, kadetje, wittebroodie ; ba g gebt fort trie tvarme Semmetn =
dat gaat vlot van de hand.
fem'metWonb = lichtblond.
SettfuteInte41, f. = tarwemeel.
Sentintetteig, m. = wittebroodsdeeg.
[fent'Perfrei = rijksvrij, immediaatj.
Solar, m. —(e)I, —e = senaat; kamer bij 't
ebertanbe g gericbt en 't Reicbggericbt.
to'ren = senator.
Seita'tor, m. -- g ,
fenatterifit = senatoriaal.
settb, m. —(e) g , —e = vergadering.
Senbliote, m. = zendbode; apostel.
Zenb ' brief, nt. = zendbrief.
fen'ben, fcbtu. u. unr. (ti.) (icb fenbe; fanbte
fenbete; fenbete; gefanbt ob. gefenbet) = zenden.
—e = afgezant, zendbode.
sent:Mug, nt.
Senb'frigeibert, 1. = zendbrief, missieve.
—, —en = zending.
Zen'bung,
Zeitegattebiett, 1. = Senegambie.
Se'neClbaum, m.; 'Wafter, $1. = senes1{boom; -bla(de)ren.
Se'nefMati m. —(e)t, —e = seneschal, hoogste
hofbeambte.
Sent, m. —(e) g = mosterd; er Waite aucb
teinett S. baiu gebett = hij woo ook een duit
in 't zakje gooien, ook meepraten; einen tan=
gen S. itber etfu. madjen = lang over iets
uitweiden, een lange saus van iets maken;
ber S. ftieg itim in bie ha le = hij werd nijdig.
SenrIbrane, m.; Wirt*, = mosterdilsaus;
-bus (of: -potje).
SettNurfe, augurkje in de mosterdsaus.
Senfi lliorn, f . ; :el, f.; =mai*, tn. = mosterd korrel ; -meet; -molen.
-,-zumftttag,
Sent'llPflafter, r.; ,topf,
mosterdflpleister; -pot; -ornslag (ot: -pap).
[Sett'ne, V. =
zengen, bla,keren, branfen'nen, fcbtu. (b.)
den; 1. unb Brennen = branden en blaken.
gezengd of branderig (ruiken).
fen'aerin
Zeng'ftrof), f. stroo om vuur aan te maken.
fetal' = seniel, als een oude man, oude-manachtig.
Senior, m. --- g , o'ren = senior, oudste, deken.
fenior = senior.
—(e)I, —e = senioraat.
Seitiorat',
Zettio'renfottbent,
= seniorevergadering.
Senf'Wei, 1. = dieplood, peillood.
Selefe, tn.
—n = inzinking, dal, put;
werpnet; holte (in 't aambeeld).
—
veter, rijgsnoer, nestel,
Senlet,
ook : dieplood, klemhaak.
fenlen, fcbtri. (0.) = neerlaten, laten zakken,
laten zinken; bie 9.tugen f. = de oogen neerslaan; bie Stimme f. = zachter spreken; ge,
fenften ,t)aupteg = met: gebogen hoofd; firt)
f. = zakken, verzakken, (neer)dalen; afhellen.
offer, m. -4, — = loot, afzetsel, aflegger;
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werpnet, kruisnet; lood (aan net of vischsnoer).

Zerbiertifth.

SePtential, 1. —(e)4, —e = septennaat, zevenjarig tijdperk.

SePtetf, f. —(64, —e = septet, zevenstemSent i garn, f. - werpnet, kruisnet.
mig stuk.
Settrgrubc, iv., :tot, f. - zinkput, - gat.
septima, zevende
men
sonde,
peilstift.
=
SePlimn,
claim/wi t
Sent'rebe, in. = afzetsel, aflegger (van een klasse (van boven af geteld).
wijnstok).

fettrrec4t loodrecht; eine Senfrecbte3ieben =

een loodlijn trekken.
= aflegger, afzetsel.
Sent'rei,
fent'riirfig =-- (met) mrrevallen (rug).
loodlijn (snoer van 't peilSent'fdittur,
lood).
Sett' rung, to. —, —en = ('t) zakken, neerlaten, inzinking, honing; verzakking; (in een
vers) daling.
Settrtuage, m. = areometer.
—e, zie Senne III.
Senn, m.
I.Sen t ite, in. —, —it weide, heideland, in 't
bij z. naam van een streek in Westfalen en Lippe.
—n, zie Se On e.
• Zen'ite, in.
III.Sett'ne, m. —n, —n; Sen'ner, m. —4,
—
Alpenherder, koeherder.
Scatterer,
—, —en; Senteftiitte„ in. =
kaasmakerij, herdershut (op de Alpen).
en'iterin, to. —, —nen = herderin op de Alpen.
senebla(de)ren.
Sett'nebtlitter„ 431.
—, —nen, zie Sennerin.
Sen'ttin,
— (e)4, —e = makelaar, beursagent.
Senfat',
Senfa'rie, 0). —, --rt -=- courtage.
Settfation', Im —, —en - sensatie, opzien,
drukte; gewaarwording.
fenfationelf = sensationeel, opzienbarend.
—n = zeis.
eiffe, ru.
Senjettmattn, m. = man met een zeis; zeiseman, knekelman, Dood.
wetsteen (voor de zeis).
crefertftein, m.
Sett'fenftiet, in. = steel van de zeis.
Sciffentriiger, zie e Oen m ann.
fenfilict = sensibel, (fijn)gevoelig.
eitithifitiir,• — = sensibiliteit.
jenfitib' = sensitief, zeer gevoelig.
SertfitalWattO, m. — = sensualisme, leer
dat al onze voorstellingen op zinnelijke indrukken berusten.
Settfuatitiit', ^ — = sensualiteit, zinnelijkheid, gewaarwordingsvermogen.
I. Settle, in.
—n = kudde (van een Alpenherder).
dunne, buigzame lat.
II. Cen'te, Iv. —, —it
fententiOW, zie fentenaiii4.
Seittett3', in. —, —en = sententie, spreuk,
oordeel.
fenten-iiiW = sententieus, zinrijk, pittig,
oordeelmatig.
fentintentar = sentimenteel.
— = sentimentaliteit.
Sentintentatitar,
feparat' = afzonderlijk, afgescheiden, enkel.
= overdruk(je).
eParat'abbruct,
SeParat'eingang, m. bijzondere of afzonderlijke Ingang.
SeParat'friebe, m. = afzonderlijke vrede.
separatie.
—, —en
SeParation',
SeParatWittuii , ut — separatisme, neiging
tot afzondering.
SeParattonto, f, = bijzondere of afzonderlijke
rekening of post.
afzonderlijk verdrag.
SeParat' bertrag,
separeeren.
feparie'rett, Wu. (b.)
— = sepia.
sepia,
= sepiateekening.
SePia3eirilltung,
SePteut'ber, m. —(4), — = September; ins
G. = in S.

—n = septime, zevende
S4rtintc,
toon van den grondtoon.

feplifrb septisch, bedervend, bederfwekkend.
Z eptuanefinta, ID. — = Septuagezima, 70ste
dag (d. 9de Zondag) voor Paschen; ber
Sonntag Septuagefimil.

SePtuagin'ta, — = Septuaginta, (de zoo

men zegt door 70 geleerde Joden te Alexandrie tot stand gebrachte) Grieksche vertaling van 't Oude Testament (omstr. 200 v. Chr.).
—, —en = sequentie, rij, reeks;
Sequem',
sequenza (een snort R.-K. kerkzang).
Sequefter, m. —4, — = (de) sequester, hij
die goederen of vermogen, waarop beslag is
gelegd, beheert;
— = ('t) sequester,
f.
beslaglegging.
Sequeftration', in. —, —en = sequestratie,
gerechtelijke beslaglegging.
sequestreeren.
fequeftrie'ren, fcbin. (b.)
Serait' (spr.: seraj), f. —4, —4 = serail.
= serapeum, Serapistempel.
SeraPc'ttnt, f.
u. —e = seraf, lichtSeen'gr eap. 4, sit.
fera'pftifd) = serafisch, seraflinsch.
eratier, nt. —4, — = seraskier, Turksch
opperbevelhebber.
Scri be, in. —n, —11 = Servier.
tfer'ben, fcbru. (lj.) = wegkwijnen.]
cr i bien, 1. = Servie.
Ser' bitt, in. — , —nen - Servische.
= Servisch.
[Serbling, in. —(e)4, —e = zwak ziekelijk
schepsel.]
Serbar', in. —(e)4, —e = serdar (Perz. opperbevelhebber).
serenade.
—,
erenaln,
..mi = serenissimus,
Zero-dr fintuL m.
Zijn Hoogheid.
Zer cif a'ner, m. —4, — = Seressaner (Oostenr.
bereden militair bij de grensregimenten).
Scene (spr.: serzje), — = serge, sergie
(een lichtgekeperde wollen stof); boonekruid.
Sergeant' (spr.: serzjant), m. —en, —en =
sergeant.
—n = serie, reeks.
Serie, in.
=
SeriettlifoL f.; :31e4ung,
-trekking.
serieus,
ernstig.
feriiW =
sermoen, preek.
Sermon', m. —(e)4, —e
—n = seroen, pak (in vel of
Sero'ne, Yu.
mat met drogerijen, specerijen, tabak e. d.).
= sereus, bloedwaterig.
—e = serpent (een
Serpent', f. —(e)4, —
slangvormig blaasinstrument).
SerPentitt', m. —(e)4, —e = serpentijn(steen).
—, —it = serpentine, krul.
erpentilte,
SerPentin'ftein, m. = serpentijnsteen.
zie
Serge.
Serl4e,
Se'runt, 1. —,..ren u. ..ra = serum.
er'tiat, us. —(e)4, —e = serval, Afrikaansche
tijgerkat.
—n - glazen sierkastje.
Serban'te, iv.
Serbetatituurft, zie Berne tatinurft.
— = servies,
Serts-rce (spr.: servies), f.
tafelgoed, bediening, (tafel)stel.
= tafeldienen, bedienen.
ferbie'rett,

Sertiterlifit, m. = dientafel.
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Serbiefte (spr.: ..vjette'r, 01. —, —it = servet.

Serbietlenhanb, f., ,ring, m. = servetring.
Whir = serviel, slaafsch.
Serbilicl'ini0, in. —; Serhititiir, tn. — =

servilisme, serviliteit; slaafschheid, kruiperigheid.
Ser'bing, iv. --= serving (een soort dekkleecl
op schepen).
SerbW, m. — u. —e = vergoeding voor inkwartiering.
Serbinoinutiffion, to. = inkwartieringskommissie.
Serbituf, iv. —, —en; Z., 1. —(e* —e =
servituut, erfdienstbaarheid; op een bezitting
rustende verplichting.
fer'in0 ! = uw dienaar!
selaut, m. — (e) = sesam, vlasdotter, Egyptisch oliezaad; G., to bidj auf! = S., open u!
Se'famiLif, 1. = sesamolie.
Sefel, m. —&; Zefelfraut, f.= een soort venkel.
Serfel, m. —, — = zetel, (gemakkelijke)
stoel, leunstoel.
Serfettrager, in. = draagstoeldrager.
feff4aft = woonachtig, gevestigd, ingezeten;
gezeten; ficb f. niebertaffen = zich vestigen,
zich metterwoon vestigen.
Seffion', tn. —, —en = sessie, zitting(periode).
Selter, zie Secbter.
Sefter3', m. —(e)&, —e = sestertie (oud-rom.
zilvermunt: ± 9 et.).
seifbrett, f. = zetplank (van den drukker).
Seirei, f. = gebakken spiegeiei.
feron, fcbto. (b.) = zetten, plaatsen, stellen;
opzetten, oprichten; poten; vaststellen, aannemen, stellen; oversteken; springen; (bij 't
spel) inzetten; aanstellen; feine gan3e graft,
rein gan30 Zermbgen an etio. f. = al zijn
kracht voor iets inspannen, zijn geheele
vermogen aan iets wagen; feine ,offttung,
rein lertrauen auf einen f. = zijn hoop op,
zijn vertrouwen in iem. stellen; man fett
grote ,t)offnungen auf fettle Bufunft = men
koestert of heeft groote verwachtingen van zijn
toekomst; auffer Araft f. = buiten werking
stellen; auter Stanb f. = buiten staat stellen; icb fete ben aril( = ik (onder)stel 't geval; einem Mren3en (Scbranfen, ein 8iet) f. =
iem. paal en perk stellen; Or fett eure forte
fag gut = u weet 't heel goed to zeggen;
in 9-tngft, in Scbrecten, in aurt f. = angst,
schrik, vrees aanjagen; in Oeivegung, in 3ers
legenbeit, in bie 91ottvenbigfeit 1. = in beweging, in verlegenheid, in de noodzakelijkheid
brengen; in g ritaunen f. = verbazen; Tanen
alubm, feine g bre, feinen Stot3 in etto. f. =
zijn roem, zijn eer, zijn trots in iets stellen;
in StenntnO, ir0 serf f. = m kennis, in 't
werk stellen; in bie 2otterie f. = in de loterij
spelen; in Stanb, in bie g age f. = in staat
stellen; ein 2ieb 1. = een lied componeeren;
einen Zemin (eine gift) f. = een termijn bepalen of vaststellen; fiber einen Graben, fiber
einen 8aun f. = over een sloot, over een heining springen; fett Scbtage = er vallen
slagen; 0 rett %erbrut, Streit = 't loopt op
verdriet, op twist uit; 0 roirb ettu. f. =-- 't zal
er van langs gaan; 't zal wat worden; gefetit
(benfah) er fonunt ob. fame nit* = gesteld
('t geval) dat hij niet komt; rid) f. = gaan
zitten, plaats nemen; biefe atilffigfeit fett ficb =
wordt helder; ficb an jem&. State f. = zich
in iems. plaats stellen; 5 auf bie ,g)interbeine
f. = op de achterpooten gaan staan, fig.: op

zijn achterste beenen gaan staan; ficb auf
.Vanb f. = een pons buiten gaan wonen; ficb
in ben ',Befit einer Sacbe f. = zich in 't bezit
van iets stellen; lid) in 3eivegung f. = zich
in beweging stellen, {rid) in einZarf f. = zich
in een dorp vestigen]; fickin%nfeben, in Ounft
f. = aanzien, gunst verwerven; ficb 3urRube
1. = zich uit de zaken terugtrekken, stil gaan
leven; ficb 3ur Taefir f. = zich teweer stellen;
zie ook: atut, Sleljte, $reM
Ser3er, m. ----, — = zetter, plaatser; (letter)zetter.
Setfere, tn. —, —en = zetterij.
Set'Aerlefoling, m. = zettersleerling.
SeVehter, m. --... zetfout, drukfout.
Setling, tn. — (e), —e = poot, stek; pootvisch.
Setl'ittafttlite, m. = zetmachine.
Cie 'wage, it). = (timmermans) waterpas.
Seu'rfte, to —, —n = besmettelijke ziekte,
(vooral) veeziekte, pest.
Seiechenherb, m. = besmettingshaard, -brandpunt.
feuf3en, fchin. (ti.) = zuchten.

Seurvr, m. --&, — = zucht.
Se'benhautit, m. = zevenboom.
Sebeit'nett, C. = Cevennen.

Sebre4130orAellan, f. = Sevres-porcelein.

Segagelinta, m. = Sexagesima, 8ste Zondag
voor Paschen.
Seeta, lo. —, .. ten = sexta; zesde (nl.
laagste) klasse (van gymn. en H. B. S.).
Segtalter, m. —4, — = sextaner, leerling in
sexta.
Segtant', m. —en, —en = sextant, astronomisch werktuig.
Segle, to. —, —n = sexte, zesde toon van
den grondtoon.
SeXtett', 1. —(e), —e = sextet, zesstemmig
stuk.
SeKtOle, to. —, —n = sextool, figuur van 6
noten van de waarde van 4 van dezelfde soort.
fegueit' = seksueel, geslachtelijk.
Sevflioni, nl. —, —en = secessie, afscheiding,
afzondering (naam van verschillende moderne
schildersgroepen).
Se3effioniff, m. —en, —en = secessionist,
wie aan een afscheiding deelneemt; iem. uit
de Zuidelijke staten tijdens den Noord-Am.
burgeroorlog.
fe3te'ren, fcbiv. (b.) = opensnijden, ontleden
(vooral van lijken).
se3terIneffer, 1. = snijmes, ontleedmes.
f. g. = fogenannt.
Sgt. = S ifbergroic4en.
Shatiii, zie S cb a t.
Sheriff (spr.: sje ..). in. --&, —& = sheriff
(Eng. rechter).
Sbefrt, m. —4, —4 = sherry.
Shlip6, zie Scbtil:)&.
siantele, tn. —n, —n = Siamees.
flantei fifet) = Siameesch.
Sibilant', m. —en, —en = sibilant, sisklank.
Sibi s rien, f. — Siberie.
fibi'rifch = Siberisch.
Siblille, to. —, —n = Sibylle, profetes.
fibtjlti'nifit = sibyllijnsch.
Siccatitii, zie '," if fa ti b.
WI) = zich, elkander; er bacbte bei f. = hij
dacht bij zich zelf; fie baben ficb nie tuieber
gefeben = ze hebben elkander nooit weergezien; an f. ob. an unb fur f. = op zich zelf
(beschouwd); an f. = (ook:) eigenlijk.
Si'cbet, to. —, —n = sikkel.
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flAelartig, ficHeifiirmig = sikkelvormig.
[filteln, fcbm. (b.) = met den sikkel afsnijden].
ei'Mettuagett, m. = sikkelwagen.
fiAer = zeker, veilig; zeker, vast, betrouwbaar; [gerust, onbezorgd]; f. nor ob. gegen =
veilig voor; er ift be6 erfotge f. = zeker of
verzekerd van den goeden uitslag; icb bin
tneiner Sacbe f. = zeker van mijn zaak; an
einen ficbern Ott bringen = op een veilige
plaats brengen; einen f. fterien = iem. zekerheid of waarborg geven; ficb f. fteffen = zich
verzekeren, in zijn veiligheid voorzien; er bat
fein ficbere KuUommen = een vast ofverzekerd
bestaan; ficbere ,t.anb, ficberer Otict = vaste
hand, bilk; ficberer arettnb, ailbrer = betrouwbaar vriend, gids; ettn. auk ficberer it.anb
baben = iets van goeder hand weten; ficber
gebn = zeker van zijn zaak zijn; f. (ob. Vtum=
met S.) au QBerfe gebn = sekuur to werk gaan;
einen not %unmet S. bringen = iem. achter
slot zetten.
Silifierheit, iv. —, -en = veiligheid; zekerheid; betrouwbaarheid; vastheid; waarborg,
borg, cautie.
Si'dieri) ett4anftaft, tv. = inrichting voor
openbare veiligheid, politie.
Si'ci)ertieit4au0fitufb m.= veiligheidscomité.
Si'dierbelObe4Orbe, tn. = politie.
Si'MerbeitClblenft, m.; 4101m, In.; ziamlie,
m.; :utOreget, tv.=veiligheidslidienst,-klep,
-lamp; -maatregel.
eilterbeitMomutiffar(iu4), m. = Jantje
Sekuur.
Siltertielt4pfanb, f. = pand.
Sif dierbeit4lIfe4tofb f.; :bend', f. = veiligheidslislot; -ventiel (-kleP).
filtertich = zeker, zekerlijk, voorzeker, vast,
stellig.
renterutal, f. = doelj.
fif ttern, fcbtv. (b.) = beveiligen; waarborgen,
verzekeren; geruststellen; (poet.) bed ben&
bab icl bid; geficbert = Uw leven heb ik voor
gevaar beveiligd; (jagerst.) bet t■irfcb ficbert =
't hert speurt, tracht de lucht van iets to
krijgen; [et ficbert su biet = hij is al to voorzichtig].
Si'Merfteituttg, tn. = beveiliging; zekerheidsstelling, borgstelling, waarborg.
Si'Merung, tv. —, —en = zekerheid, waarborg, verzekering.
Si'diet, f. —(e)&, —e = zicht, sikkel.
Stitt, m. — = zicht, gezicht; aabtbar auf S.,
actt Zage nacb S. = betaalbaar op zicht, acht
dagen na zicht; in S. fein =---- in 't gezicht
zijn, in zicht zijn.
firOtlear = zichtbaar; blijkbaar.
fittfbarild) = zichtbaar, ziender oogen.
Sirryte, tv. —, —n, zie Si cb et.
flayten = zeven, ziften; zichten; (koren)
wannen; (meel) builen; schiften, uitzoeken;
(zeem.) in zicht krijgen.
Sidi f ter, in. .---, — = zifter, wanner.
fic4tIlit = blijkbaar, klaarblijkelijk, duidelijk;
nor (mit) meinen ficbtlicben Viugen = duidelijk
voor mijn oogen.
Sidiftag, m. = zichtdag, bedenkdag.
SichIung, to. —, — en = schifting, onderzoek.
Sidirtuerhfel, In. = zichtwissel, wissel op
zicht.
Steil-W.1m 2C., zie Stailiatte.
Siete, to. —, —n = wijfje.
*lent, fcbro. (b.) = zijpelen, sijpelen, lekken;
biggelen.

Sieben.

ftbefrifit = siderisch, de sterren betreffend,
sterre...
I. fie = zij, haar; hen, hun; Cie = U.
H. sic, iv. —, —n. = zij, vrouwtje, wijfje.
Sid), f. —(e), —e = zeef.
I. fiellen, fcbtn. (b.) = zeven, ziften.
II. fie'ben = zeven; hie S. = de zeven; eine
biffe S. = een booze vrouw; een tang; ate
brine f. Sacben = pak op je boeltje.
Siellettbiirge, m. —n, —n = Zevenburger,
Transsylvanier.
Sie'benbiirgett, f. = Zevenburgen, Transsylvanie.
fiefbenbiirnifci) = Zevenburgsch, Transsylvanisch.
Sieffienect, 1. = zevenhoek.
fie'betteriei = zevenderlei.
fiebenfack :filiftig = zevenvoudig.
SiefbenlIgebirge, 1.; :geftirn, 1. = zeven11gebergte; -gesternte (of Pleiaden).
fie'beit0iineline Stabt = stad der zeven heuvelen, Rome.
fiebettimn'bert = zevenhonderd.
fie'bettiiiiihric =mat = zevenflarig; -maal.
fle'bentualig -.---- zevenmaal herhaald.
Siebenuteffenftiefel, V. =---- zevenmijlslaarzen.
fie'bentuonatildi = zevenmaandelijksch.
Siebenmo'natninb, f. = zevenmaandskind.
Stei benputtft, m. = lieveheersbeestje.
sielienfaMen, zie fieben II.
Sicliettf dilater, in. = een van de zeven slapers
van Efezen; langslaper; bergrat, slaaprat,
zevenslaper.
fielienljfflututig; :tiillin = zevenlistemmig;
-daagsch.
fieliente (bet, bie, ba&) = zevende; feinticb
bet S. ob. ieinridj VII. = Hendrik de Zevende
of VII.
fie'benteOalb = zevendehalf.
Siebentet, f. — ?,, — = zevende (deel).
fle'benten4 = ten zevende.
fiebemetilt, :lig, zie fiebaebn, ,ifg.
Sieber, m. --, — = zever, zifter.
Sieb'utalter, m. = zevemaker.
Sieblnebl, 1. = gebuild meel.
Sieblftaub, m. ; :tuft, f. = zeeflistof; -doek.
fiety3 ott = zeventien.
fietv3etotte (bet, bie, bc0) = zeventiende.
Zieb'Aetottel, f. -4, — = zeventiende (deel).
fieb'3-ig = zeventig.
Stelrainer, m. --&, — = zeventiger, zeventigjarige; wijn van (18)70; bie fiebgger Z5'abre =
de jaren van '70 tot '80.
fiebVgiiibrig = zeventigjarig.
ftebi3infte (bet, bie, bait) = zeventigste.
SieW3inftet, f. —I, — -..--- zeventigste (deel).
fled; = ziekelijk, aanhoudend ziek.
SteM'bett, f. = langdurig ziekbed.
[fie'djett, icbin. (b.) = wegkwijnen, sukkelen].
Sie'clien4au4, f. = hospitaal voor ongeneeslijke ziekten.
Siecirting, m. —(e)i;, —e = sukkelend of ziekelijk mensch.
Sivirtutn, 1. —(e)& = langdurige, verterende
ziekte.
Sie'be, tn. — = gekookt veevoer, haksel.
Stebegrab, m. = kookgraad, kookhitte.
Sie'betmuC f. = zoutziederij.
Ste'beitiO, tn. = kookhitte.
Siebebiitte, tn. = salpeterziederij.
Sie'beteffei, m. = kookketel.
stesbenteifter, m. = raffinadeur.
fteiben, ft. u. fcbtv. (b.) (1c0 fiebe; fott, fiebete;
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eilbergetvinnung.

-=
f Otte, fiebete; fiebe! gefotten, gefiebet)= zieden, 'Zignatentent' (spr.: ...rna),
koken; (Seife, Sal3) zieden; (8uder) raffinee- signalement.
ren; (Silber) uitkoken.
Signati llfetter, f.; =flagge, ru.; .11tocfe, to.;
kokend beet.
:tiortt, = seinlivuur, -vlag; -klok; -hoorn.
fie'bctat bei13
kook lipan, fignatifie'ren, fcbtu. (b.) = signaleeren, aanSiebelltifaune, tu.; ;Intuft, in.
kondigen, bekend maken.
-punt.
seinllschot;
Sieberer, no. —, —en = zoutziederij, zoutkeet. Signarlfeljuk tn.; ftange,
—(eA —e overwinning, zege; ben -paal (of -post).
Sim
de overwinning behalen.
S. babontragen
Signatarlitiicbte, $1. = mogendheden, die
een verdrag onderteekenen.
Sieg'bert, m. = Siegbert, Siebert.
f. = zegel, stempel; unter Zinttatttr', to. —, —en = signatuur, teeken,
bent S. ber Zerfcbtbfegenbeit = onder 't zegel merk; onderteekening; bladteeken (bij drukkers); opschrift (op medicijnfiesschen e. d.);
van geheimhouding; icb gebe bir Q3rief unb S.
onder scheidingsteeken.
ik sta u er borg voor.
barauf
—e = signet, zegel, cachet;
Sie'geillbettntiger, :bruck en.; :erbe, Signet', 1.
boekdrukkersteeken, vignet; leesteeken.
tn. = zegel bewaarder ; -verbreking ; -aarde.
SW01100504 to.; :tettntni (:futtbe), to.; fignie'rett„ fcbtb. (b.) = signeeren, (onder)teekenen.
:tad, m. u. 1. zegellIdoosje; -kunde; -lak.
u.
u. —en,
fie'getn, fatto. (b.) = zegelen, stempelen, signor (spr.: sienjor), tn.
en = signor, heer.
verzegelen, bezegelen.
—,
u...-re =
m. ; qatnntiung, ; =Wad* signora (spr.: sienjora),
signora, dame, mevrouw.
zegelliring; -verzameling; -lak (-was).
nen u.
fie'gett, ft*. (b.) iiber = zegevieren over, de SIM-warm (spr.: sienjorina),
overwinning behalen op, triumfeeren op.
- = signorina, jonge dame, mejuffrouw.
[Siariff u. St'grift, m. —en, —en = koster,
fie'genb = zegevierend.
kerkedienaar, sakristein].
— = overwinnaar.
Sie'cier,
— = Sicambrier.
Sie'gerfrone, tn. = krans v. de zege, zegekrans. Sitaufbrer, m.
Siegellaufwg, m.; :.feier (ob. :feierlici)teit, fifant'brifeb = Sicambrisch.
to., ob. "eft, f.); ,:fiirft, tn. = zegelltocht; SittatitY, f. —(e* —e = siccatief, opdrogingsmiddel, droogmiddel.
-feest; -vorst.
zie S f I.
:gefcbrei,
Sie'ges:311gePriinge, f.; :gefang,
—n = lettergreep, syllabe;
f. = zegellpraal; -tang; -kreten.
fiefge4teivifi = zeker van de overwinning, Sithen ftecben = letterziften,letterklooven, haarklooven, zemelknoopen.
zegevierend, zegebewust.
iv. = godin der overwinning. Sirbenfaft, m. = klemtoon, rhythmus.
letterkloover, muggeStrbettflaither, m.
Sie'geN-jelb, m. = zegevierend held.
Sie'ReCtieb, f.; :nad)rictot, tn.; :'rein, m. = zifter.
zege filled; -tij ding; -prijs.
Sil ' bettntak f. = maat of quantiteit van de
Sieganfaule, to.; :tater, nt. = zegepuil; lettergrepen, rhythmus.
-penning.
= lettergreperaadsel.
SiCtienriitfei,
Siege&auntet, m. = roes van de overwinning. Sitlienfterberf tn.= letterkloover, muggezifter.
fie'ge&runfett bedwelmd of dronken door Sil'bettfterfierei, iv. —, —en = muggezifterij,
haarklooverij.
de overwinning.
Sie'lleCtuagen, m.; :3eic4ett, f.; :aug, m e-_- firbentveife = bij lettergrepen, lettergreepsgewijze.
zege wa gen (of -kar); -teeken; -tocht.
= zilver, zilverwerk, zilver1.
Sieg'frieb, tn. = Siegfried.
goed.
fierfaettiofmt = gewoon to overwinnen.
zegevierend, overwinnend.
:aljorn, tn.; =anftriA,
Sirberilaber,
fien'tiaft
zilver ii ader ; - ahorn ; -vernis.
— = zegelaar.
Siegler, in.
arbeit, tv.; :art, tu. = zilverilarbeid
Sigismund.
Siegftnunb, tn.
fieg'reitt = zegevierend, overwinnend, zegerijk. (of -werk); -soort.
Siete, to. —, omgeslagen rand; klein firberortig = zilverachtig.
zeeschip.
eitlierOarren, m.; zbergtuert, f., ef
—e = zijl, verlaat; ook: m. = zilver sta g (baar zilver); -mijn ; -beslag.
Sid, 1. U.
riool.
Sti f fiertitatt, f. = judaspenning.
—n = riem, paardetuig; in Sirberbler4, f. = bladzilver, plaatzilver.
ISiele, to.
= zilverblik ('t blikkeren van
ben Siefert gebn = in 't touw zijn; in ben Sieten Sirberbliti,
't zilver bij den overgang van den vloeibaren
fterbett = midden in zijn werk sterven].
in
den
vasten
toestand).
fielett, zie f iz lj l en.
Sielengefrbirr, f. = (paarde)tuig (met borst- eiftieril braut, to.; :briiutigant, m. zilveren
bruid; z. bruidegom.
riem).
pantoffelheld.
Sit'berlIbiener, tn.; :bra0t, tn.; :cm f.
Siemann, m.
—ten = zilver knecht (die voor 't zilver zorgt); -draad;
sier'r'a (spr.: sierra),
-erts.
sierra.
it.
—,
Swilllerfabett, m. = zilveren draad, zilverSieffta (spr.: siesta),
draad.
siesta, middagrust.
fillierfarbett, fitherfarbig = zilverkleurig.
= met „Sie" aanspreken.
fie f 3ert,
= zilverfazant.
— = siglen, afkorting (meestal Sillierfafan,
1.
Sit'berfiftipten, 1. = suikergast.
eerste letter(s) voor 't heele woord).
=--= Sigismund.
Sit'berMotte, n).; :folic, to.; :fticiO,
Sii gitnuttb,
zilver ll vloot ; -verfoeliesel ; -vos.
zie Sigel.
Si'gte,
:geriit
(ob.
m.;
m.;
Sillierilgang,
:geljaft,
signatum,
geteekend.
sign. =
f. —(e0, —e = signaal, sein, teeken.
f.; :getuinttung, to.= zilverlimijn;
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finguliir.

-gehalte; -goad (of zilveren vaatwerk); -verkrijging (-fabrikatie).

filu'rifeb = silurisch, tot de oudste organische

groschen (6 ct.); -mijn (of -groove).
Sil'bergrunb, m. = zilveren (onder)grond.
Sit'bertytar, T. = zilveren haar, zilverwit of
-grijs haar.
= zilverhoudend.
Sili tterfictupt, zilveren hoofd, grijs hoofd.
firtiertieff = zilverhelder, helder (klinkend)
als zilver; filberbefie Stimme = zilveren stem.

edelsteen.
Sj uenter, f. 4, — = simmer (zuidd. korenmaat
van 12 tot ruim 30 L.).
= simonie, handel met geesSimonie,
telijke ambten.
finurnife4 = simonisch, zich aan simonie
schuldig makend.
Sintottift, nt. —en, —en = (St.-)Simonist, aanhanger van een leer van algeheele gelijkheid.
I. fintint = simpel, eenvoudig, onnoozel.
II. Stut'Oet, nt. —4, — = onnoozele bloed, idioot.
eintleeffraufett, idiotelokjes, idiotefranje, pony(haar).
Sint'Oettateier, m. = suffer, uil.
lummelen, flaneeren;
finfpcitt, fcfnv.
Xee f. = thee slaan; aac 1. = aanhoudend
over zijn yak prates; Giefetticaft T.
= veel in families komen, op partijtjes gaan.
Siut'pelu, m. = Simplon.
= simplex,
—e u.
1.
grondwoord.
= onnoozelste; naam
m.
van een bekend Duitsch satirisch blad.
eint0113itciti, tee — eenvoud, eenvoudigheid;
onnoozelheid.
Simplon.
Stull.) Con, m.
m. u. —e4, —e = lijst, vooruitstekende
rand.
= rusch.
Situje,
SittWitierf, T. = lijetwerk.
Simulattir, m. —en, —en = simulant, nabootser, veinzaard, vooral iem. die een of
andere ziekte of gemoedstoestand veinst.
alutufatiion' , iv. —, —en = simulatie.
fintutierett, fcbtv. (0.) = simuleeren; iva4, Woe:
waar peins je over?
iiber fitnulierft ho?
simultaan, gelijktijdig, gemeenfintlifitatt'
schappelijk.
simultaanpartij (in
Siututtanipartie, Yu.
't schaak- en damspel).
SintultanlAufe, tv. = gemengde school (voor
leerlingen en onderwijzers van verschillende
religie).
m. =-= sinecure, ambt zonder
—,
Sittertfre,
werk.
—n
= symphonie.
Sinfonie r , tv.
Sing'afabentie, iv. = hoogere zangschool.
Sitta'artitalt, to. = zangschool.
fingloar = zingbaar, to zingen.
Sing'broffet, tn. = zanglijster.
fitti geu, ft. (l.) (id) finge; fang; fi-inge; finge!
gefungen) = zingen, bezingen; ein Ainb in ben
ScNaf 1. ---- in slaap zingen; zie ook: Lbi eb.
eing'Pult, f. = lessenaar.
zie
1.
mtnergritni.
–(e)4 = zmgzang.
Singlang,
Singlfebtfiffet, tn.; :fri)ule, in.;
f. =
zangll sleutel ; -school ; -spel.
zangstem,
zangpartij.
Sing`fitimute,
=bind, tn.; =Wife,
1.; :ftintte,
In.
zanglistuk, - les; - vogel; - wijze.
- e; Sittotict'rW, in. –,
Sitftwinr, tn.
singularis, enkelvoud.
.. re
singulier, zonderling, bijzonder,
1-Jugutar'
vreemd.

wereld behoorende.

Sylvester, Oudem., :-.Rtiitte, in.; =atitnnter,nt.= Sithefter, nt. —4, —
jaar(sdag).
zilveril glans ; - glit; - glimmer.
zilvergrijs.
m.
=
Oudejaarsavond.
Sititelterabenb,
fillicrnicatt =
m. = similisteen, nagemaakte
= zilvedStrberligroftten, m.; :grubs,

Sit'berliiiiitte, in.; :tawnier, in.; :taitinterer,
zilverlismelterij; - kamer; -bewaarder.
Sit i tierlIffattg, m.; =ftuuttlett, tn.; :font, f.;
=fraut, f. = zilverllklank; -klomp; -korrel;
-schoon.

eil'berfrone,

= zilveren kroon of zilveren

krans.

Sitliertic4t, f. = zilveren licht, zilverlicht
(van maan of sterren bijv.).

C^it`bertittg, m. —(e)4, —e = zilverling.

of zilverwitte lok.
:ntiitue, iv.; :ntiin3e, iv.=
zilverlimijn; -meeuw; -munt (zilveren moot).
fit'fient = zilveren, van zilver.
f.; :PaPOef, in,; =Platte, =
zilverlipapier; - populier (witte abeel); - plaat.
Sinter1101iitter, m.; :Probe, iv. = zilverlipletter; -proef (-toets).
Sil' berguelie, iv. = zilverheldere bron.
zilverrijk.
firberretc0
zilveren roebel.
Sit'berrubet, tn.
SilberlIfctrOen, $1.; ,fantt, tn. = zilverliwerk
(of - goed); - zand (of - stof).
= zilveren
eirberlIfitale, to.; zilteibe,
schaal; z. schijf (van de maan bijv.).
zilverglans, zilveren glans.
SireerWin,

Sit'bert ode, iv. = zilveren

Sit'berlimitte,

Sillier II friOntinel, tn.; =ifiglinnter, m.;:f ^'tjIate,

zilver II schimmel; -glans; -slak (of-schuim).
zilveren klopper.
nt.
tn.; jeliranf, m.; :Winner,
zilverilsmid; -kast; -spinner.
zilverstaaf, zilveren stang
airberitcutge,
of staaf.
zilveren stem.
Sirberftintute, tn.
zilverstof, zilverbrokaat.
Sirberitoff,
zilveren streep (van
Cit s beritreifen, tn.
licht bijv.).
zilveren daalder.
Sit'bertater, m.
Sit'bertott, nt. = zilveren toon of klank.
If Wife, in.; :itcrtuarger (ob. zWiirter),
ni.; =Ware, = -bewaarder;
-(werk).
SillieriviOrung, ire = zilveren standaard.
Zifberiveibe, iv. = zilverwilg.
iirberfuei-ft = zilverwit.
zilveren golf, z. vloed.
Sirttertuene, iv.
Stiller II inert, 1.; z3eug, f. zil ver werk; -goed.
zie Sill e.
Slim', tn. = Silenus (gezel van Btcchus).
silentium, stilzwijgen;
--4
Sitetalinut,
werktijd; S.! = stilts!
—, ---n =
Sittpluetle (spr.: sieloMte),
silhouette, schaduwbeeld.
fittwettie'ren, fcbtu. (b.) = silhouetteeren.
Silitat', f. (04, —e silicaat, kiezelzuur zout.
= silicium.
= borst—e; attic, it. —,
Stu,
tutg (van 't paard).
silo, graankelder.
m. —4, ---4

Sitlierilfittnieb,
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fittento6.

Sinfilboget, tn.; =Wife, tv. = zanglIvogel; Sinine4tituffOung, to. = zinsbedrog, zinsbegoocheling.
-wijze.
= onder 't bereik der zinnen valfittlett, ft. (1.) (icj finfe; ranf; ranfe; finfe!
gefunfen) = zinken, zakken, dalen; (or %rbe, lend, waarneembaar.
in4 Sailer) zinken; bie Stimme, ben Out, ba4 Sinnigebirtit, 1.= zingedicht, bijschrift, puntdicht, epigram.
t.aul3t tarren = laten zaken; (in Cbnmacbt,
in tiefen Scbtaf) vallen; bie 91acbt finft = de finnierett, fcbtn. (b.) = peinzen.
nacht valt; (in4 (ral') dalen; bie 91ftien f. =
de aandeelen dalen ; awn G. bringen = doen zinken, doen zakken, (van prijzen e. d.) doen dalen.
Sinn, nt. —(e)4, —e = zin (gevoel, neiging,
belangstelling); aard, gemoed, geest; zin
(gedachte, hoofd, streven); meening, gedachte,
geest; zin (beteekenis); anbern Sinne4 Met,
ben = van meening veranderen; auf reinem
S. bebarren = bij zijn meening blijven; ba4
milt mir nicbt au4 bem S. = daar moet ik
aanhoudend aan denken; e4 fttbr mir burct)
ben S. = het schoot me door 't hoofd, door
de gedachte; bet eigentticbe, ber bitbricbe S.
= de eigenlijke, de figuurlijke beteekenis;
fie finb eine& Sinne4 = ze zijn eensgezind;
ein frober, teicbter, ebter S. = een vroolijke,
lichte,k edele aard; bie fituf Sinne = de vijf
zinnen; er bat feine fiinf Sinne = hij heeft
zijn gezond verstand; bet S. flit ba4 Scbiine
= de zin voor 't schoone; feinen S. fur ettn.
baben = geen gevoel, geen smaak voor iets
hebben, er niets voor voelen; oober a. =
verheven geest; er bat Oiire4 tut G. = hij
heeft lets kwaads in den zin; tva4 bat er im
e.? = wat is hij van zins, van plan? in
iemb.4. S. banbetn= in iems. geest handelen;
bat; ift mit nie in ben S. gefommen = daar
heb ik nooit aan gedacht; e4 tiegt mix im S.
daar denk ik steeds aan; im bonen,
ftrengften S.. e be g Sorte4 = in de volste,
strengste beteekenis van 't woord; ba4 bat
fatten S. = dat heeft geen zin, beteekent
nets; ba4 ift ber tangen Dlebe tuner Sinn=
daar komt 't eigenlijk op neer; reiner S. =
rein gemoed; refine S..e auf ettv. ridjten =
zijn gedachten op iets richten, vestigen; rein
S. ftebt nacb biibetn Zingen= hij streeft naar
hooger; otjne S. unb Zeritanb = zonder slot
of zin, zonder verstand of overleg; weber S.
noct Qlerrtanb = slot noch zin; bon (nicbt bet)
S .. en rein = niet good bij zijn hoofd, bij
zijn verstand zijn, gek zijn; non S .. en foulmen = gek worden; zie ook f dl [age n.
ein'ttait, m. —(e)4, —e = (plant) leeuweklauw; zonnedauw.
r. = zinnebeeld, gelijkenis, symbool.
= zinnebeeldig, allegorisch, figuurlijk.
I. fininett, ft. (tj.) (icb finne; fann; fattne u. ramie;
finne! gefonnen) = zinnen. nadenken, denken,
peinzen; [ijken]; auf ettu. 1. =op iets zinnen,
over iets denken, van plan of van zins zijn;
tjin unb bey = denken en nog eons denken;
etin. = over iets denken, van plan of van
zins zijn; gefonnen rein = van zins of van plan zijn.
H. sin'nett, 1. —4 zinnen, denken; aft rein
S. unb Zracbten= al zijn denken en streven.
fininettfititig, zie finnfiittig.
SininettlIgenufb tn.; :tuft, W.; :raufri), m. =
zinfgenot; -nelust; -sbedwelming.
Sininenliret3, m.; :Weft, tn.; :toeriaeug, f. =
zingsbekoring, -newereld; -tuig.
verandering van
Sinine4anberung,
mooning, van gevoelen.
aard,
inborst,
gezindheid;
Sinitte4art,
denkwijze.

fitfitin = zinvol, zinrijk, veelzeggend; fijn
gedacht, fijn gevoeld; teer; peinzend, nadenkend; verstandig, wijs; ook: vriendelijk.
fintt f ief = zinnelijk, lichamelijk, stoffelijk;
wellustig.
sittnifiebteit, — = stoffelijkheid, lichamelijkheid; zinnelijkheid.
finttitt4 = zinneloos, onzinnig, dwaas; zinloos,
onbeduidend, gek; betrunfen = smoordronken.
Sinnitofigfett, in. = zinneloosheid, zinloosheid, onzinnigheid.
Siiittliftanae, tn. = kruidje-roer-me-niet.
fittnireiM = zinrijk, geestvol, vernuftig.
Stuniftiruri), m. = zinspreuk.
finnibertvanbt = zinverwant, synoniem.
Sinnibertuattbtftijaft, tn. = zinverwantschap.
m. —en, —en = Sinoloog, kenner
van 't Chineesch.
Sinoitlet, m. —4, — = sinopel, (in de wapenk.)
groen; jaspis.
ffinitental, fintentati = nademaal, aangezien].
eins ter, m. —4, — = sintel, metaalslak; druipsteen.
finitern, ROW. (f.) = doorsijpelen, verharden,
versteenen.
Sintiftut, zie Stinbflut.
SinuntbrallantOe, = sinumbraallamp (een
bekend soort olielamp, voorganger van de
moderateurlamp).
— u. —re = sinus.
St'utt, nt.
= sifon, zuigbuis, hovel,
SIPtion, m. —4,
flesch met hovel.
—n; SiPlrfcbaft, in.—, —en =
ZIPTe,
verwantschap, familie; kliek, bent, zoo, troop.
Sir, m. sir, mijnheer.
= Sirach; ba4 Qiuob ,;s'efu4 S. =
errast,
de Prediker.
Stire = Sire.
Streine, tn. —n Sirene, verlokkende
zeemaagd, meermin, verleidster; instrument
ter verklaring van 't ontstaan der tonen en
ter meting van 't aantal trillingen; alarmfluit.
als een sirene, verlokkend,
firenettOaft
sirene
Sirettettftintnte, tn. = sirenestem.
= Sirius, hondsster.
Stiritt4, m.
Strait°, m. = sirokko, droge en heete wind in
Italie.
StrulY, tn. --(e)4, —e = siroop, siroop.
StruPliettgel, m. = vrouwevleier.
fiftie'rett, fcbtu. (tj.) = sisteeren, tegenhouden,
ophouden, schorsen; (voor den rechter) brengen.
StifUlgyuL m. -= Sisyphus.
eilt*Ou4arbelt, in. = Sisyphuswerk, zwaar
vergeefsch work.
Siete, —n = zede, gebruik, gewoonte,
manier, netheid, fatsoen; ba4 1(1 bier S. =
dat is bier 't gebruik; bore Oefenicbaften bet:
berben Bute Bitten = kwade gezelschappen
bederven goede zeden; unter bet G. ftetjn =
onder politietoezicht staan.
1.; :gentatbe, f., :gefitiMte, tv.
= zede beeld ; -schildering ; -geschiedenis.
tv.; Jebrer, tn. =
Sititenilnefetb f.;
zede II wet; -leer; -meester.
fititentod zedeloos.
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Sirtenfofigteit, to. — = zedeloosheid.
Sitlenf)ofigel, to. = zedepolitie.
SirtenliOrebiger, m.; 4)rebint, tn.; ,renef,
to. = zedelipreeker, -preek; -regal.
fitlenrein = rein van zeden.
= reinheid van zeden.
Sit s teureinbeit,
= zed*
; qprucO,
SitlenlIricljter,
meester (censor); -spreuk.
Sirtenftretto, to. = gestrengheid van zeden.
SietenlIberberfint4, to.; =berfalf, In. ;
= zedeilbederf; -verval; -verfeitterung,

fijning.
Sit'termeugni4, = bewijs van goed zedeiijk
gedrag.
Sitlettgivang, tn. = etikette.
—(e)4, —e = papegaai.
SIVtirl),
firtig = zedig, stemmig, net.
fltritc0 = zedelijk, [gebruikelijk; zedig]; faith.
ticb f. = 's lands wijs, 's lands eer.
Sittliclifett, iv. — = zedelijkheid.
fitrfant = zedig, stemmig, net.
Sitt'fantteit', to. — = zedigheid enz.
Situation', to. —, —en = situatie, ligging,
toestand.
fituterts = gesitueerd; gut, fcblecbt f. = in
goede, slechte omstandigheden.
Sit m. —e = plaats, zitplaats, zitting,
woon- of verblijfplaats, zetel; zit ('t vast tepaard-zitten); S. unb Stimme baben = zitting
en stem hebben; auf einen S. ob. in einem
S. = in een zit.
SiVarbeit, to. = zittend werk.
f. = zitilbad; -been.
SIIIIItutb,
fIVAcit, ft. (b.) (icb 14e, fat; fate; fi#e! ge,
feffen) = zitten; ba4 taffe icb nicbt auf mir
f. = dat laat ik me niet welgevallen; er fitt
mir immer auf bem ,affe = hij laat me geen
oogenblik met rust; fie faten auf bem Unfelt
Lifer bet; Nbeine, = ze woonden ...; einem
eefitte 1. = iem. de biecht afnemen; T. Nei:
ben = blijven zitten (in alle bet.); toer gut
fitt rude nicbt = wie 't goed heeft, mag tevreden zijn; er bat einen = hij heeft'm om,
heeft een stuk in; bie Vienne fit = de kip zit
to broeden; ber it)ieb fit = die slag is raak,
zit, is goed aangekomen, ook: die steek heeft
doel getroffen; einem Mater f. = voor een
schilder zitten of pozeeren; fiber (birder) ben
Cicbern f. = in de boeken zitten; fiber einen
3U Obericbt f. = iem. (be)oordeelen, rechtspreken over iem. [fien = gaan zitten]; g
feffen fein = gezeten zijn, zitten ; zie ook:
Roble, $aticbe, $ecb, Zinte, trocten,
eoile.
fit'genbleibett, ft. (1.) = blijven zitten.
firgenb = zittend; gezeten; fitenbe 2eben4art
= zittend leven.
St4'ffeffc4, f., =feber, 1. = zitvleeseh, zit-in't lijf, geduld.
SIVrebafteur, m. = zitredakteur, verantwoordelijke r. (iron. voor den persoon die de
verantwoordelijkheid voor den inhoud van een
blad op zich neemt en, als 't er op aankomt,
daarvoor de gevangenisstraf ondergaat).
—, —en = zitting, vergadering.
SIVA-1nm,
SitigunaMberi4jt, m. ; f a at, M. ; :tag, m.=
zitting lI verslag ; -zaal ; -sdag.
Sig: meiner a ! = bij mijn ziel!
Sixtl'ulfc4 = Sixtijnsch; S ..e =
Sixtijnsche kapel (door Sixtus IV (t 1484)
gebouwd).
= Siciliaan.
SIAllialler, in. —4,
Siciliaansch.

Zfritifer.

Steffen, 1. = Sicilia.
— n = scabiosa, schurftkruid.
Stabiole,
Sra'aerrat, f. —4 = Skagerrak.
ShVirt, to. —, u. —fen schaal, toonladder.
Staf'be, m. —n, n = skalde, Oudskandina-

visch zanger.
SfaiO, m. —(e)8, —e = skalp, afgetrokken
schedelhuid.
SfalOeir, f. H (e)4, —e = skalpel, klein ontleedmes.
fiaffne'ren, fcbto. (b.) = skalpeeren.
m. —(e)4, —e = schandaal, spektakel, lawaai.
flanbalie'ren, fcbto. (b.) = schandaal of spektakel maken.
ftanbalifie'ren, fcbtv. (b.) = schandaal veroorzaken, ergernis geven.
Stanbantrottit, to. = chronique scandaleuse.
= schandalig, stuitend, schandelijk.
fianbie'rett, fcbtv. (ii.) = skandeeren, volgens
de versvoeten lezen.
Stanbinaltien, f. = Skandinavie.
— = Skandinavier.
sianbittasbier, m.
ffattbinaibtfrb = Skandinavisch.
Gfa alter', f. —(e)8, —e = scapulier, schouderkleed :van r.-k. ordesgeestelijken; gewijd
lint als amulet; rozekrans.
Stat, m. u. 1. —(e)4, —e skat (een kaartspel).
Sfelett', f. —(e)4, —e = skelet, geraamte.
ftefettie'ren, fcbto. (b.) = skeletteeren, 't geraamte prepareeren.
Stelrft4, to. — = scepsis, twijfel, twijfelzucht.
— = scepticus, twijfelaar.
SfeIrtifer, m.
fteVtifril sceptisch, twijfelzuchtig.
— = scepticisme, twijfelStefiti314'nuO,
zucht.
Sit, m. —4, —4 u. —er = ski, sneeuwschoen.
Strlaufer, en. = skilooper, skirijder.
Stint, m. —(e)8, —e = skink (een NoordAfrikaansche hagedis).
=
Stio011ton, 1. —4, —8 u. ..fen ob.
scioptikon, groote tooverlantaarn.
fcbto. (b.) = zich uit de voeten
ftifie'ren
maken.
—n = schets.
Sfia'Ae, to.
ffig'gettOaft = schetsachtig, schetsmatig.
friggie'ren, fcbto. (b.) = schetsen.
Stialn, In. —n, —n = slaaf.
StIceben1 arbeit, =Wen% M.; :banbef, m.=
slave II arbeid (of -werk); -dienst; -handel.
Stia'benitrieg, m. ; :ntartt, m.; :fittn, m. =
slave II oorlog ; -markt ; -aard.
Stfa'benlIftaat, m ; :ftattb, m.; =turn, T. =
slave II staat ; -stand ; -dom (of: slavernij).
— = slavernij.
Stfaberel',
Stfa'bitt, to. —, —nen = slavin.
ftlalsiftt slaafsch.
effe'ra, to. — = sklera, witte harde ooghuid.
efolion, 1. —4, = skolion, tafelzang.
StoloVen'ber, m. —4, — = skolopender,
duizendpoot.
Sion'to, m. u. f. = disconto.
Sionl-roburf), 1. = scontroboek.
—(e)4 = scheurbuik.
Siorbur,
fforflustifit = met scheurbuik behept.
Sforliton', tn. —(e)8, —e = schorpioen.
—n = schorseneel, schorseStorgone're,
neer.
Sfribenr, m. —en, —en= scribent, schrijver.
— = prulschrijver, krabm.
belaar.
schrifturen, stukken,
strititu'ren,
zie Stribier.
StrilPer, M. —4,
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Strolein, $t. = klieren, kliergezwellen.
ftrofuliW = skrofuleus, klierachtig, klierziek.
- = skrofuloze, klierziekte.
Sfrofillo'fc,
skrupel (een mediI. Sfruipel, f.
cijngewicht, ruirn 1,4 G).
= skrupel, scrupule,
II. Sinfpet,
twijfel, gewetensbezwaar, angstvalligheid.
= skrutinium, verkiezing
Sfrutritium, 1.
door stembriefjes.
aft. = Sauft: Sint.
u...bl= scudo, vijflirestuk.
Sfu'bo, m.
(ti.) = beeldhouwen.
itutOtie'ren,
iv.
-,
-en
= skulptuur, beeldafttiOtur',
houwkunst, beeldsnijkunst.
Sfu'iter, zie Scboner.
Shutt, m. -(e0, -e = skunk, stinkdier
(N.-Am.); skunk ('t bont van dat Bier).
SfitOfttti' na, iv. -- Skoepschtina, Servische,
landdag.
fittrrit' = skurriel, potsierlijk, grappig.
aftjlia, zie Santfa.
SfIrtjje, zie -60be.
zuiderlengte.
filbticbe
f.
= slang (particuliere,
Slang (spr.: slang), f.
sport-, dievetaal).
-n,
-n
=
Slaaf.
Sla'be,
= Slavisch.
Stabointen, f. = Slavonie.
Slavoon.
Staboltier, in.
fictboltifc15 = Slavonisch, Slavoonsch.
zie Stain 2C.
Stalin :c., alatuirttiett
Sid, Sido. = Saftw.
zonder (opS. 1. e. a, = sine loco et anno
gave van) plaats of jaar (van den druk).
= sloep.
Stool) (spr.: sloep), iv. -, -en u.
Slolval(e), m. -en, -en = Slowaak.
Tiolvalifch = Slowakisch, Slowaaksch.
aloivelte, tn. -n, -n = Sloween.
Sloweensch.
flotoe'nifri)
Seine(r) Vaieitat: Zijne Majesteit
S. M.
(Z. M.).
Sutarf, zie tt in a de.
Stnal'te, zie ef) at a f t e.
Sntaragb' , in. -(e)a, -e = smaragd.
fittarag'ben smaragden, van smaragd, smaragdgroen.
cbmirgef.
Stitiegcl, zie
SmOrna, f. = Smyrna.
= Smyrnaer.
1. Sut4rinaer, m.
Smyrnaasch.
II. Suttreitaer
-en, -en -= Smyrnaer.
amtnttiot',
fmtpntio'tiT4) = Smyrnaasch.
Sttectuitetten, zie Scbneemittcben.
S. o. = salve omissione, vergissing(en) voorbehouden.
zoo; um f. =fir, unt beffer =deste of
zooveel te meer, beter ; bent lit nidjt =
dat is niet zoo, niet waar; f. 311 fagen = (om)
zoo te zeggen; f. ivie 1. = in elk geval, toch;
1. ton febt triebt = neen ma,ar! heb ik van mijn
leven! .err Von f. unb 1. Mijnheer die en
die; er lit f. icon of i*n T. relit genug =
hij is toch al rijk genoeg; e ivaren f. gegen
200 2,eute ba = er waren zoowat 200 menschen; bad finb f. acben er zijn van die
dingen of 't gaat zoo in de wereld; acb f. wel
zoo of juist abet f. ! = neen man r ! of wel well i.
Wire botf) ettbficb auf houd ddn toch eindelijk
eens op; f. fitfau er cud) ft = hoe slim hij
ook is; bauerte nicf)t i. lam er =
het duurde niet lang, of hi) kwam; menu tot
iticbt tomtit, fo gebn wit auch tit = als jij
it), fa
niet komt, (dan) gaan wij ook niet;

Zolbab.

to = zoo zoo, niet al te; [i. Gott Wirt = als
God wil; bad gefabrficbite Oefctenf, fo bet
,Ontmef berfeiben fonnte = 't gevaarlijkste
geschenk, dat de Hemel kon schenken].
fouri th'
zoodra.
u. iv. = Sobranje, Bulgaarsche
Sairanle,
landdag.
Tocia ze., zie f 0Ai a b et, f oesiat 2c.
zie So3inianer 2C.
Socinia'ner
Sociologic', zie Soaiutogie.
So'citO, zie So aitt.
Zoete, iv. -, sok, slof; ficb auf bie
Soden ntacten = er van door gaan; tna* bid)
auf bie Soden = maak dat je weg komt.
- = sokkel, onderstel, zuilvoet,
Soc'te1,
pedestal voor borstbeelden enz.
kooksel; [saus; broil];
Sob, m. -(e), -e
Sobe II.
ook
Solia, iv. - = soda.
dan, alsdan, daarop, vervolgens.
Tobann'
So'batvaffer, f. = sodawater.
fobaff = zoodat.
= zuur, branding in de
Sob'brettiten,
maag.
zoutziederij.
-, -n
I. Sole,
II. So'bc, -n = (gras)zode, zoo, zooi.
foe'bett = zooeven zoo pas, zoo net; baSrel4t.
dat' is maar net genoeg.
nut foeben
= sofa, kanapee.
Sofa, j".
hoekje van de kanapee.
o'faccfc, iv.
kanapeekussen.
Solafiffett, 1.
foferif = voorzooverre, inzooverre, voorzooveel, voor 't geval, indien.
Snff, m. -(e0 = zuip, dronk, dronkenschap;
bocht van drank.
aiif'f et, aiirTer, m. - -= dronkaard, zuiper.
Soffit'te, iv. -, -rt = soffitte, beweegbaar
dekstuk op 't tooneel.
fofort' = dadelijk, onmiddellijk.
fofor'tig = onmiddellijk, dadelijk.
Son, m. -(e) = zog (van 't schip).
foriar' = zelfs, ja zelfs, nog wel.
zoogenaamd.
fogenannt'
fogleicir = dadelijk, oogenblikkelijk, onmiddellijk.
Zotrle iv. -, -n = (voet-, schoen)zool; sandaal; bodem (van een dal, schacht); tong (een
visch.)
= (schoenen) zolen, verfotrIett, fctiu.
zolen; (stud.) liegen, kletsen.
tengiinger, tn. -= zoolganger.
Sar,
m. = slag op de voetzool, bastonnade.
= zoolleder.
Soirienfeber,
= horizontale lijn.
Sartentinte,
zolemaker, sandaleSoOlertutaci)er,
maker.
iibne = zoon.
Sant, m. -(e0,
SiihnIten, S. -4, = zoontje, jongetje, ventje.
Siiirnerin, iv. -, -nen = schoondochter,
zoonsvrouw.
fobr (munbartf.) = dor, verwelkt.
foO'rett, fittu. (i.) = verdorren, verwelken.
Sbhre (gebergte in Hessen).
Sarre, to.
- n = soirée.
Soiree' (spr.: swaree), iv.
So'fa, iv. - - soja (plant en aftreksel).
So'frate4, ut. = Sokrates.
Sokratisch.
fotraliftt
otatfg(e) = zoolang (als).
f 1)41'00 tt) = solair, solarisch, van de zon,
op de zon betrekking hebbende, zonne...
solawissel, eigen wissel.
Su i tatueriOel, nt.
sol'intb, 1. zoutwaterbad.
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fotr4 = zulk, zoo; fotcbe nraft =-- zulke of zoo
groote kracht; fotcb fcbiine4 Getter, fofcbe4
fcbi3ne Better = zulk mooi weer; forcb eine
tat, etne fate fat = zulk een daad; at4
fotcber = als zoodanig;
ift angefommen nob
dezelve wil
loin forcber iveiter reifen =
verder reizen; folcbe4 = zulks].
fols rfienfa0 = in dat geval, in zulk een geval.
factiergeftaft = zoodanig, op die manier, in
dier voege.
forttertei = zulk, dergelijk.
Sotb, m. —(e)4 = soldij, betaling, loon, dienst;
in jem4. S. ftebn = in iems. soldij staan;
ber fob ift ber Siinben S. =-- de dood is der
zonden loon.
Sotbat', m. —en, —en = soldaat; tinter bie
Solbaten gebn = in dienst gaan.
= soldatemanier.
Sotbalettart,
Solba'tenau&ietiuntl, tv. = lichting van
krijgsvolk, rekruteering.
Solbalentiraut, tv. = liefje, vrijster.
Sotbaitennefinbel, 1. = soldatevolk.
folba'tentycit = soldaatachtig, krijgshaftig.
Solba'tetthanbtuerf, 1.= beroep van soldaat.
Solba'tentOitte, tv. = veldhut, barak.
SolbalettiiiMe, iv. = militaire keuken.
Solba'tenpfeife, tv. = korte pijp, neuswarmer.
=felynfe, iv. =
Solbaitengpilicift, In.; =rod,
soldate plicht ; -jas ; -herberg (of: kantine).
=
soldaatschap.
Sotbalettfrtaft,
SofbalenlIftanb, m.; =bolt, f.; =ivefen, f. =
soldate stand; - y olk; -wezen (of: krijgswezen,
militaire zaken).
Sotba'tentuirt, in. = kantinehouder, kantinebaas.
Solbalettpubt, = discipline, krijgstucht.
Solbate&fa, iv. — = soldateska, soldatevolk,
krijgsvolk.
ofbaliftli = soldatesk, als (een) soldaat.
fforben, fcbin. (tj.) = betalen, in dienst hebben].
SORVIing, m. —(e)4, —e = huurling.
soldenier, huurling.
iiib'ner, m. —4, —
tv. = huurlingellII tyer, I.;
SijIb'ner,
leger; -bende.
—n = zoutwater.
SoIe,
f. = in zoutwater gekookt ei.
= plechtig.
—, —en = plechtigheid.
Solennitiit',
Soffetfeen, $t. = solfeggien, zangoefening
zonder tekst.
foifeggie'ren, fcbtv. (b.) = solfeggeeren, solfieeren.
foilb' = soliede; stevig, degelijk, betrouwbaar ;
dronken.
foliba'rifcti = solidair, samenhangend, eensgezind.
— = solidariteit; hoofdelijkSolibaritiit',
heid.
Solibarlitulbner, zie Wefamtfcbutbner.
Sotibitat', iv. — = soliditeit, stevigheid,
degelijkheid, betrouwbaarheid.
Sotift', in. —en, —en = solist.
—(e)4, —e = solitair, een groote
Solitiir',
alleen gezette diamant.
—0) = debet; in ba4 S. bringen=
SOU, —
in (op) 't debet brengen.
Soir:einttabnte, iv. = bruto ontvangst.
unr. (b.) (icb fon, er fon; fonte; fonte,
gefont) = (zedelijk verplicht, individueet gedwongen zijn) zullen, moeten, behooren; zullen (als gevolg van een anders willen, wenschen, bevelen, zorgen, beschikken, e. d.);
moeten (als bewering); ba4 bate er nicbt tun
VAN MADMEN Duitech Woordenboek.
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forlen = dat had hij niet moeten (behooren
te) doen); fit fonte eigentficb Wife fete = ik
moest eigenlijk boos zijn; bu Iona nit* ftebo
ten = gij zult niet stelen; bet .err Zfreftor
ineinte, icb Iotfe (fotite) ettva4 t)iinftficber fein =
dat ik wat stipter moest zijn; ber Zerbrecber
r ott fterben = zal (moet) sterven; Tat icb bie iir
fittieten? = zal ik de deur sluiten? a bat
nfdjt fein = het heeft niet mogen zijn; tva4
fon ba4? = wat moet dat7 niemai4 fonte er
feine t.eimat tvieberfeben = zou hij... weerzien; fo atter fon erft nod geboren tverben =
moet nog geboren worden; morgen fonft bu
tva4 beffere4 baben = zul je wat beters hebben; a fon nicbt tvieber borfoininen = 't zal
niet weer gebeuren; er fon geitern abgereift
fein = hij moet gisteren vertrokken zijn;
f Date man ba nit* unaufrieben fein ? = zou, moet
men dan niet ontevreden zijn? foftte er nod)
fommen, fo griiten Cite ifjn bon mir = mocht
hij nog komen ...; man fonte gtauben, fao
gen... = men zou denken, zeggen...
m. —4, — = zolder, plat dak, balkon,
bovenvoorportaal.
SottiAitattr, m. —eit, —en = sollicitant, verzoeker.
solNitation', to. —, —en = sollicitatie,
verzoek.
Soillgta t tor, tn. —4, .. to'ren = zaakwaarnemer.
fotti3itie'ren, fcbtv. (b.) = solliciteeren, (om
rechtsbijstand) verzoeken.
fointifieren, fcbto. (b.) =solmizeeren, solfieeren.
I. f WI° = solo, alleen.
II. SO10, f. tt. m. —4, —4 u. soli = solo,
muziekstuk voor een persoon of voor
instrument; alleenspel (in 't kaartspel).
zie Sotiiai4mu4.
Solon, m. = Solon.
fotoltifft = Solonsch, van Solon.
So'follOartie, to.; :ftintme, tv.; :tattier, m. =
solo 11 partij ; -stem ; -danser.
.. men = solecisme,
Sotii314'ntuL
grove taalfout.
= pekel.
Sot'Oer, m.
Hen = solstitium, zonnef.
stilstand, zonnekeering.
f °Went' = solvent, solvabel, in staat om te
betalen.
— = solventie, solvabiliteit,
Snibeit6',
betaalvermogen.
Sonuaffer, f. = zoutwater.
Omit' = dus, bijgevolg.
—, —en = sommatie, aanSummation',
maning, dagvaarding; opeisching.
— = zomer; zomer- of
Sommer, m.
herfstdraden ; zie ook: S cb to a t b e.
Sommer II aufent4alt, m.; :faben, m.; :ferien,
43t. = zomerllverblijf; -draad (ook: herfstdraad); -vacantie.
fonenterffectig = (zomer)sproet(er)ig.
sont'uterfrifdy, iv. = koel, frisch zomerverblijf; optrekje (voor zomerverblijf); in (ber) S.
= 's zomers buiten; in bie S. gebn, 3f0en =
naar buiten gaan.
Sonenterfrifctiter, m. —4, — = iem. die den
zomer (of een deal er van) buiten door
brengt.
Sontinterfnutt, tv. = zomervrucht, zomergraan.
Sout'Itterfiitterung,tu.,--- zomervoer,groenvoer
Sontintertyin4, f. = zomerhuis, paviljoen
Sont'ntertaben, nt. = zonneblind.
38
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Zonnenfeite.

nicbt f. gefrettt = hij heeft zich niet zoo heel
fonetneriang: efn Tommertanger Tag = een erg
verheugd; ofjne fonberticben Sobaben =
lange zomerdag.
zonder groote schade.
Somlnerlantie, W. = prieel.
Sun'bertiug, nt. —(e)4, —e = zonderling,
Soutlitert ebioje, W. = zomerviolier.
foininterficIp = zomerachtig, zomersch; font= wonderlijk mensch.
I. fon'berit, ftbtu. (b.) = scheiden, afzonderen.
merticbe nteibung ---. zomerkleeding.
Com'inern, fcbtv. (b.) = zomeren; e4 fontmert II. On'bern = maar (na een ontk. zin); nicbt

= 't zomert, 't wordt zomer; (van boomen) nur ... f. aucb = niet alleen...maar ook.
hout maken, veel schaduw geven; ook = Son'berrer4t, T. = landrecht, speciaal of bijzonder of apart recht (voor enkele Duitsche
f banner tt.
fi.int'utern, fcbtp . (b.) = in de zon zetten staten); privilegie.
(bedden e. d.); (vee) den zomer ergens laten fon'ber: Taint unb T. = alien tezamen, alleweiden; (een akker) met zomerkoren bebouwen ; maal, geen een uitgezonderd.
Son'tierung, W. —, —en = scheiding, afzonficb f. = zich in de zon koesteren.
Sonenterlioüft, T.; :Valet% m.; :faat, iv. ,-= dering.
Zottiber3ng, m. = extratrein (ook voor pleizomer II vruchten ; -paleis ; -koren.
zierreizigers, Zergniigur g4relfenbe).
Sontliterf eite, tn. = zuidzijde, zonzijde.
Sont'inerlifeutefter, f., :fit, M.; :Outten: Conbie'ren, fcbtn. (ti.) = sondeeren, peilen
onderzoeken.
to.
=
zomerllhalfjaar;
tn.;
40roffe,
Wenbe,
-verblijf; -zonnekeerpunt (of: -zonnestilstand); sottett', f. —(e)4, —e = sonnet.
m. = (norbb.) Zaterdag.
Soun'abenb,
-sproet.
Son'ne, tn. —, —n = zon; bie S. fcbeint
fonfinerfproffiq = (zomer)sproet(er)ig.
er is dak op 't huis ! (= voorzichtig, er zijn
Scinfinerithersieber, m. = demisaison.
Sontinterung, tn. — = zomerkoren, en = kinderen bij !); bie S. 3iebt Taaffer = de zon
haalt water, ook: er komen waterlanders;
Satit' utertutg, tn. = 't verzorgen van vee in
nicbt4 91eue4 tinter ber S. = niets nieuws
den zomer, zomerkoren, zomervoer.
Sonfutertionel, m. = vlinder, kapel; ook: onder de zon; e4 ift nicbt4 fo fein gefPonnen,
e4 fommt boll) an bie Sonnen = al 't verborzomervogel.
somItterlIttiettle, iv.; :ivenbe, tn. = zomer ll- gene komt aan 't licht.
fon'nen, fcbtn. (b.) = in de zon zetten of leggen ;
weide; -zonnekeerpunt (of: -zonnestilstand).
zon geven; doorstralen, bestralen; ffit r. =
Sont'inerivura, tr). = bremraap.
zich in de zon koesteren; e4 fonnt = de zon
Sontlueneug, 1. = zomerstof, zomergoed.
schijnt.
Sontutite, tv. —, —en = sommiteit, hoogSon'nenanbeter, tn. = zonaanbidder.
staande persoon.
fonmantbuf' = somnambuul, slaapwandelend. Sou'nenaufgang, m. = zonsopgang; oosten.
Stitnttainbule, m. —n, —It = somnambuul, Son'ttenlibaint, hi.; =Mid, m.; =Wine, W. =
zonnellweg (of: ekliptika); -straal; -bloem.
slaapwandelaar.
Sonntantintle, tn. —, —tt = somnambule, emfitenbranb, nt. = zonnegloed, zonnehitte;
verbrande
tint.
slaapwandelaarster.
sottittantbult4ItttO, m. — = somnambulisme, Sonitenbruber, m. = pakjesdrager, straatslijper.
't slaapwandelen.
Son'nenbuft, nt. = zonnig waas.
Conarb' = dus, derhalve, dien(s)volgens.
SOIntettfertte, W. = (grootste) zonsafstand,
Sunnite, iv. —, —n = sonate.
aphelium.
tn.
—,
—n
=
sonatine,
kleine
s
mate.
Sonati'ne,
Son'ttenfernro0r, f. = zonnekijker.
Sim'be, to. —, —n = sonde, peilstift.
[fon'ber, 10. $ riip. mit XU. = zonder; 2 0. 91bi. Son'nenfinfternI4, tn. = zonsverduistering.
Son'nenfledett, nt. = zonnevlek.
= bijzonder].
Son'berabbrud, Svu'berabiuri, m. = over- fon'nenfkirmig = zonvormig.
Son'ttenlIglint3, nt.; :gut, Iv.; :nott, tn. =
druk(je).
fon'berbar = zonderling, vreemd, raar; [bui- zonne II glans; -gloed ; -god.
fonlient)eff= door de zon verlicht; daghelder.
tengewoon, voortreffelijk].
Son'ttenbiie, W. = zonshoogte.
Con'berbarertueife = zonderling, vreemd,
sotfberbariett, tn. —, —en = 't zonderlinge, Son'neniabr, f. = zonnejaar.
Son'neniiifer,m.,
=haft, f. = lieveheersbeestje.
't vreemde, vreemdsoortigheid.
Son'berberlitt, m. = afzonderlijk of apart of Son'nenfie0e, W. = groote dameshoed.
fon'nenflar = zonneklaar, zoo helder als de
partikulier bericht.
Sonsberbeftreintng, tn. = partikularistisch dag, daghelder.
Son'nenttarOeit, tn. = groote helderheid,
streven.
Sou'berbunb, nt. = Sonderbund (een in 1845 klaarblijkelijkheid.
tusschen de R. K. kantons Luzern, Schwyz, Son'nentnider, tn. = parasol.
Uri, Unterwalden, Zug, Freiburg en Wallis Son'nenangel, to.; :miler, m. = zonnellbol;
-meter.
gesloten verbond, in 1847 ontbonden).
Son' berbiinbier, m. —4, — = deelnemer aan Son'ttenniibe, M. = kortste afstand van de
zon, perihelium.
den Sonderbund.
Son'nenran4j, m. = zonnenevel (op heete
Zon'berbantOfer, nt. = extraboot.
Con'berglebten= onvergelijkelijk, weergaloos. dagen).
tn.
=
afzonderlijke
groep.
Son'neuregen,
m. = regen en zon tegelijk.
Son'bergru4'0e,
[Son'berfielt, tt). — = bijzonderheid, alleen- fon'nenreirO = erg zonnig, zonrijk.
Son'nenrii4Men, f. = zonneroosje.
zijn].
Son'berintereffe, f. = bijzonder belang, af- Son'nenfrbein, M. = zonneschijn.
Son'nenfrnirin, M. = parasol.
zonderlijk belang.
fon'berfict)=(gew. met een ontkenning) zon- Son'nenfegel, 1. = zonnetent.
derling, buitengewoon, bijzonder; er bat No Son'nenfelte, iv. = zonzijde; mooie kant.
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Sott'nenllfpeitrutn, f.; :ftiienOen, f.; =ftick

nt.= zonnelispektrum; -stofje; -steek; bu bait
irobt ben Sonnenftlit = ben je gek.
Son'ttettlf ftitiftanb, m.; zftrobi, tn.; :ft-pftem,
zonne ilstilstand; -straal; -stelsel.
Sottltentag, nt. gelukkige dag, geluksdag.
Son'nenttbr, in. zonnewijzer.
Son'nenuntergang, m. zonsondergang.
door de zon verbrand.
fon'nenbertirannt

iv.; goeifer,
Son'nenlituagen, m.;
m. = zonnellwagen; -warmte; -wijzer.
= zonnestelsel.
Son'nentoeft,
Son'ttentoenbe, in. = zonnestilstand, zonne-

keerpunt; (plant) heliotroop.
Son' ttettivirbet, tn. = zonnestelsel; (planters)
heliotroop; cichorei; leeuwetand.
SoWnett3eiger, m. = zonnewijzer.
San'nett, zie Sonett.
fon'ttlitt, fonitig = zonnig; stralend, schitterend.
Sonn'tag, m. = Zondag; ift nicbt arte rage
S. = 't is alle dagen geen kermis; er bat acre
rage S. nob ant S. Afrcbineibe = 't is bij hem
alle dagen Zondag en kermis in de week.
Sontetagabenb, m. = Zondagavond.
fottn'tiigla = Zondags(ch).
fonn'tdgfirn = Zondags(ch), op z'n Zondags.

qtrtiett, iv.; ,bud=
Sonn'tagd antiaitt,
ftatie, m.; -Jeer, tn. = Zondagsilgodsdienstoefening; -werk; -letter; -viering.
Sonn'tag41 getiet, f.; -;gerit#t, f.; qlettitt, =
Zondags II gebed; -gerecht (of : -maal); -gezicht.
Sottn'tagCjiiger, m.; =finb f.; =tiretiigt, iv. =
Zondagslljager; -kind; -preek.
:rater,
Sonn'tagClrabter, m.; :raurber,
en. = Zondagsilfietser; -rooker; -ruiter.
in.; =fitule, in.; qtaat, nt. =
Sonn't and
Zondagsllrust, -school; -staatsie (ni. mooie
kleeren, Zondagsche kleeren).

fonor' = sonoor, klankvol, helder klinkend.
anders, vroeger, eertijds, voorheen;
fonft.

gewoonlijk; bovendien, overigens; f. unb feet
= voorheen en thans; inie f. = zooals altijd,
zooals gewoonlijk; f. nicbt& = anders niets,
overigens niets ; 1. rule, zie f o n ft in i e; tvenn idj
1. inottte = als ik maar wilde.
ffonsften, zie f nit].
fonitig = van vroeger, vroeger; ander, overig.
fonftivie = op een andere wijze.
fonffitio' = ergens anders, elders.
SolAct, zie S o f a.
SoPbra, So/Are, in. = Sofia, Sofie.
.. men; SoP414'utu4,
SoPOWnta, f.
- .. men = sofisme, drogrede.
Sophift', m. —en, -en = sofist.
SoWfterel', iv. —, -en = sofisterij, spitsvondigheid.
sofistisch, spitsvondig.
COPtil'itiftt
folAiftifie'ren, ittin. (b.) = sofistizeeren, met
spitsvondigheden en drogredenen redeneeren.
Signet', m. -(eA —e = sopraan.
= extratarra.
So'Pratara,
—n = lijsterbes, sorbe.
Sorlie
Sorbeutmunt, m. = sorbeboom, lijsterbesseboom.
Sorbett', f. -(e)&, -e = sorbet, koeldrank.
- = Sorbonne (theolog.
Sorbon'ite,
faculteit van de) universiteit in Parijs.
—n = sordine, sourdine
Sorbi'ne,
(demper aan muziekinstrumenten).
Sor'ge in. —n zorg, bezorgdheid, ongerustheid; voorzorg, ba& macbt mir biet Gor.
gen = dat geeft mid veel zorg; macben Cie fib

Zonnbfo.

wees om
ob. baben Cie urn infcb Leine S.
mij niet bezorgd; S. tragen = bekommerd
zijn; feint Cie auf er S.! = wees gerust!
ift mettle geringite S. = daarover maak ik me
in 't geheel niet ongerust; taffen Cie ba?,
tneftte S. fen = laat dat maar aan mij over;
fur ettro. S. tragen = zorg voor iets dragen,
voor iets zorgen.
for'gen, Wv. (b.) = bezorgd zijn; zorgen,
zorg dragen; inir f. fur ob. um fein £eben = wij
maken ons bezorgd over, vreezen voor zijn
leven; icb forge infcb um itjn = ik ben bezorgd over hem; bafiir ift geforgt = daar
is voor gezorgd.
- = zorgverdrijSor'gettOreiter, in.
ver, wijn.
fovgenfret,
= vrij van zorgen, onbezorgd.
Sor'nentaft, iv. = zorgelast.
Sorigenftitig, m. = zorg(stoel), leunstoel.
bezorgd, vol zorgen, vol befor'Rettboff
kommering; zorgwekkend.
in.
—
= zorg, zorgvuldigheid, opSinglet,
lettendheid, waakzaamheid; G. auf etin. ber,
inenben = zorg aan iets besteden.
zorgvuldig, nauwlettend, met
forglifitig
zorg; prompt.
Sorgliiitigfeit zie Sorgfatt.
Sorginunt, T. —(e) = groote gierst, zorgzaad,
negerkoren.
WOW) = zorgvuldig, zorgzaam, nauwlettend; zorgend; angstig, zorgvol; [zorgelijk,
bedenkelijk, zorgwekkend].
zorgzaamheid, enz.
Sorrefirliteit,
forglod = zorgeloos, onbezorgd, onbekommerd; (van werk) slordig, slecht verzorgd.
Sorglofigfett, in. - = zorgeloosheid, gerustheid; slordigheid, nalatigheid.
forglant = zorgzaam, zorgvuldig, oplettend,
[bezorgd].
sorglantreit, in. — = zorgzaamheid, zorg.
for'ren, fcbiu. (l.) = sjorren.
sjorring.
Sor'ring, in. —, -en (u.
Soretau, f. = sjortouw, sjorring.
Sor'rung, zie Sorring.
—n = soort, merk.
Svelte,
Sor'ten3ettet, m. = speciebriefje.
fortie'ren, fcbin. (b.) = sorteeren, schikken,
uitzoeken.
- = sorteerder.
Sortie'rer, tn.
eintierting, in. —, -en = sorteering.
Sortitnettr, f. -(e0, -e = assortiment,
keuze, warevoorraad, magazijn; commissieboekhandel.
- = (commissie-)
Sortinteteter, m.
boekhandelaar.
Sortintent4'biiiter, $f. = commissiegoed.
= commisSortintentd' OutiObanblmtg,
siehandel in boeken.
[futon' = zoodanig, zulk.]
—n (Muff.) = sotnie, afdeeling
Sot'ute,
Kozakken.
—n = sottise, domheid.
Sottrfe,
Z0U (spr.: soe), m.
= sou, (halve) stuiver.
sotthretle (spr.: soe .), tn. -, -n = soubrette, vroolijke en guitige meisjesrol.
Sourijongltee) (spr.: soesjong . .), m. = sou chontee.
.), nt.
—?,
Souffieuf (spr.: soef
souffleur, voorzegger.
Souffienaaften, m. = souffleurshok.
foufftie'rett, fobin. (b.) = souffleeren.
etvuttbfo: ,err S. = Meneer Die (en Die).
118*
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souper, 7.4./ater, nt. g , — = kloover, kliever, hakker.
= houthakkersloon.
SOat s tertotin,
SPattlit)13, f. = gekloofd of gespleten bout,,
= soutache, blokjes.
Soutalte (spr.: soetasje),
fpatiq = gekloofd, gespleten, spletig, met
koordgarneering.
klooven, met spleten.
fotttadOe'ren, Kitt% (b.) mm soutacheeren.
sou- SPaIrtneffer, = entmes, oculeermes.
—n
souta'ne (spr.: soetane),
S1a1t'0113, m. = splijtzwam.
tane, priesterkleed.
---g - = SPatitunn, tn. —, —en = splijting; spleet,
Souterrain' (spr.: soeterrêr), f.
kloof; verdeeling, vertakking (van een weg);
souterrain, kelderverdieping.
= souvenir. splijting, verdeeling, scheuring (in een partij,
Sottbettir' (spr. soe ..), f. —g,
I. fouberdw (spr.:soe..)= souverein, onbeperkt. de kerk e. d.).
I. SPan, m. —(e) g, Sloane = spaan, spaander-,
II.Soutieran', m. —(e) g , —e = soeverein.
(hout)krul, splinter, zaagsel, vijlsel, snipper;
— = souvereiniteit.
Souberanitati,
spint, houtkern; einem spane mac en kom—g, —g
So'bereign (spr.: sOvern)
plimenten met iem. maken.
sovereign (Eng. munt van ruim f 12).
m. —(e0 = twist, strijd, oneenig(voor) zooveel.
II.
fabiel'
heid]; fie batten einen S. miteinanber = ze
°Unit' = (voor) zooveel, (voor) zoover.
lagen met elkaar overhoop.
= zoodra; evenals, zoowel als.
spenen.
zoowel.
fPa'nen, fcbtn. (1.)
fotuobl'
SPattlertel, 1. = speenvarken.
folttiefo = in elk geval, toch.
—n = spang, hack, gesp, ring;
sociabel, gezellig, verdraagzaam. SPan'tle
foeWbel
band, boekslot, beslag.
foalar = sociaal.
— = haakje,
SOiiitalein, I.
Soalat'bentotrar, m. = sociaaldemokraat.
Simiabentorratie, tn. sociaaldemokratie. gespje enz.
i
Spangler,
m.
---g,
—
=
blikslager].
sociaaldemokratisch.
foxiarbeittotratific0 =
SOan'oriin, f. = kopergroen, Spaansch groen.
Soaiall4Inu#, nt. — = socialisme.
Spanje.
spa'nien, f.
Soataliff, tn. —en, —en = socialist.
— = Spanjaard, Spanjool.
Skleettier, nt.
To&Iliftifr4 = socialistisch.
Suaiabertrag, tn. = maatschappelijk verdrag. SPantol i , tn. (—e) g , —e = snuif.
m.
—n,
—n
= Spanjaard, Spanjool.
tn.
—,
—en
=
societeit,
genootschap.
so3ietiit',
Sociniaan.
u. —e = espagno—
SPaniotett ' , tn. —(e)g ,
So3inialter, 111.
lette, spanjolet (fijne wollen stof; draairoede
SoaintanWntu ,S, nt. — = Socinianisme.
So3tologle', tn. — = sociologie, leer van de tot deur- of venstersluiting).
maatschappij.
fPagnificf) = Spaansch; f e Reiter = Friesche
—fe = socius, vennoot, corn- of Spaansche ruiters (een versperring); f ..e
m.
eanb = kamerschut; f ei Nobr = Spaansch
pagnon, deelgenoot.
riet, rotting; ba g rommt mix fp. nor = dat
foptfeenett = (om) zoo to zeggen.
tn. —b, — =--- lijkt me vreemd; 1.. e atiege = Spaansche
—n;
SPaciiitel,
vlieg; f e Stiefet = Spaansche laarzen (een
spadel, spatel; tempermes.
folterwerktuig).
spatelen; gladstrijken.
iParlytein, fcbtn.(b.)
SPabirte (spr.: dieje), tn. —, = spadille SOWnifcliffiegettptiafter, I. = Spaanschevlieg(pleister).
(hoogste troefkaart, bijv. in 't quadrille- en
—(e)g, —e = wreef.
omberspel de schoppenaas).
SPattn,
spandienst.
SOagar, m. — (e) g = (filb b.) pakgaren, bindtouw. SPattlfbiettft, m.
SIM*, tn. — = spionneering; auf ber S. = SPannItt)aael, m. = protsbout, protspin, spie.
op de loer.
Spatfne, —n = spanne, span; eine
fpiOett, 1cbtu. (lj.) = spieden, uitkijken, loeren curie ob. Mine Sp. Beit = eene spanne tijds.
(nacb, naar); [bespieden].
fpaWnett, f c0 tr. (lj.) = (benBogen, bie Saiten,
= spieder, spion, spie, zoeker.
bie Segel, bie Ou g fetn, bie 91eugier, ein$ferb
SPiiIter, tn.
m. = spiedend, vor- bar ben Hagen) spannen ; (baa Jr),
SPii'berilauge, f.;
schend oog; spiedende, vorschende blik.
inspannen; wit gefPannter atufmerrfamfeit =
met gespannen aandacht; auf gefpanntern attiv
Sliii'OerPoftett, m.= uitkijk, loer, spionneerpost.
—I = spahi, Turksch mit einem teben ob. mit einem fiber ben auf3
SPatyr, m.
SOcetti.
geipattnt fan = met iem, op gespannen voet
ruiter; oorlogsman.
SPatit'aen macbett = spatjes of spats maken, staan, leven; her Stintb, ein Ateib fpannt
spant, drukt; auf ettn. fp. = begeerig naar
tegenspartelen.
—n = spaak, handspaak (vooral iets zijn; zieook: gorier, geipannt, Saite.
SPale, to.
spannend, boeiend.
aan 't stuurrad).
fPan'ttenb
SOattee, f. —e(i), —e = spalier, latwerk, fOan'nentang = handgroot, heel klein.
hekwerk (in tuinen, waarlangs planten geleid SPattiner, rn.
— = spanner.
worden); SP. bitben ob. macben = zich in spanitlfeber, m.; : fraft, tn.; mtuUef, m.;
twee rijen of gelederen (en haie) opstellen.
:rauPe, tn.; :fidge, tn. = spanliveer; -kracht
(veerkracht); -spier (of spanner); -rups;-zaag.
SPaliersbauut, m. = spalierboom, leiboom.
SPaHer'obit, 1 . = aan hek- of latwerk geleide Stlan ' nung, —, —en = spanning; fie teben
ooftboomen.
in grof3er Sp. miteinanber = zij leven op erg
Glatt, tn. —(e)g , —e = (wijde, gapende) spleet, gespannen voet.
reet, kloof, barst.
sOan'tiunOnteffer, m. = spanningmeter.
Spate, tn. —, — n = kloof, spleet; kolom (druks). SPannibieb, f. = trekvee.
fOarten, fcbtu. (gefpatten, [u. nefpattet]), (1.)
stlatuviveite, tn. = spanning (bij bruggen e. d.).
splijten, klieven, klooven, spouwen; scheiden, SOant, f. —(e)g , —en = spant, scheepsribbe.
scheuren, verdeelen; fut = splijten, bar- Spari llbutft, fi.; =biiitfe,
= spaarKbank)sten, zich verdeelen, uiteengaan, zich splitsen. boekje, -pot.
Soutier' (spr.: soepee), f.
avondeten.

--g

fouple'rett, fcbtn. (b.) = soupeeren.
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spaveittiage, Ir. = inleg (in de spaarbank).
fOa'reit, fcbtv. (b.) = sparen, er fpart feinen
Meth, feine Tlitbe =hij spaart ofontziet7geen
vlijt, geen moeite; an ben Oefcbenfen nicbt f.
= met geschenken niet zuinig zijn, 't aan...
niet uitzuinigen.
SOar'nei, m. ---&, — = asperge.
Spar'aelbeet, 1. = aspergebed.
SPargettifintigum, tn. = aspergeveld.
alar'llattb, tv. = zuinig mensch.
taparit)erb, nt. = spaarhaard, spaarkachel.
kaPart, m. — (e)& = spurrie.
SOarlaff, m. = gipskalk, pleisterkalk.
ZPar`litaffe, m.; :taffettüncO, 1.; :tampe, tn.=
spaarilbank (ook: -kas); -bankboekje; -lamp.
fOar'lle4 = karig, schaars(ch), spaarzaam,
sober(tjes), zuinig(jes), zeldzaam.
ZOarliMielt, iv. — = schaarschheid enz.
SOarlicbt, 1. = zuinigheidskaars.
al)ari llofen, M.; :Ofettnio, m. = spaar II kachel ;
-penning.
250arten, m. ---, — = (dak)spar; kuur, inbeelding; er bat einen S. (au bid ob. au
ivertig) = hij is niet wel bij 't hoofd, van
Lotje getikt; fie bat in biefem q3unfte einen S.
= zij is op dit punt kurig of grillig; ieber
bat einen S. = ieder heeft zijn kuren.
,ZOtter(en)tverf, 1.= spantwerk of raamwerk
(van een dak).
floarjant = spaarzaam, zuinig; [schaars(ch),
zelden].
ZParjantreit, Iv. — = spaarzaamheid, zuinigheid.
SPar'famtelaritetfichten, $1. = zuinigheidsredenen, zuinigheidsgronden.
ZPar'fcbaft, iv. — = zuinigheid; S. gibt Oat=
fcbaft = sparen doet garen.
SParta'ner, m. —b, — = Spartaan.
SOarta'neritt, tn. —, —nen = Spartaansche.
Parta'nifet) = Spartaansch.
so ar'to0f, m. = spaarpot.
f0a,Sataitift0 = krampachtig.
SOafi, m. —0 [u. Spaffe4], spdf3e [u. Spiiffe] =
scherts, grap, gekheid, aardigheid, plezier, pret;
aum S. = voor de grap, uit gekheid; ba&
macbt mir Z. =Mat vind ik aardig of prettig;
feinen S. mit einem treiben = iem. voor den
gek houden, een grap met iem. hebben; S.
beifeite! = zonder gekheid! ba& gebt itber
ben S. = dat gaat te ver; er berftebt feinen
S. = hij houdt niet van gekheid, is dadelijk
boos, kan geen scherts verdragen; barin ber=
ftebt er feinen S. = op dat punt verstaat hij
geen gekheid; riefiger S. = dolle pret.
fint' fgit, fcbtp . (ti.) = schertsen, grappen maken,
gekheid maken, boerten; bamit ift nicbt au 1.
,---- dat is niet om er gekheid mee te maken.
SOafxrer, ID. —, —en = grappemakerij, scherts.
fOafgjaft = grappig, aardig, kluchtig.
Stiafrbaftigreit, iv. — = grappigheid enz.
flut'Qig = grappig.
SOafratartier, :bagel, m. = grappemaker,
schalk.
fliatriveige = voor de grap, voor de aardigheid, bijwijze van grap.
I. Spat, tn. —(e) , —e = spaat (een mineraal).
H. Spat, In. —(e)i; = spat (een paardeziekte).
Mat =1 fOiit = laat; bie fpiitefte atacbttieft=
't verste nageslacht; bie Ilbr gebt eine Stunbe
Au f. = loopt een uur achter (of: na); je ftititer
ber Zag, je fcbbner bie Nifte = hoe later op
den avond, hoe schooner yolk.
ZOiit'aOfct, en. = late appal.

epebiteur.

flutt'artig = spaatachtig.
SOkirtlfrne, tv. = late peer; oude jongejuffrouw.
SOalet, m. ---&, —; Z., tv. —, —tt = spadel,
spatel, apothekerslepel, pleisterstrijker; ternpermes.
SOn'ten, tn. —., — = spade, schop.
Paler = later, nakomend.
fOaterbitt' = later.
fOaleitet0 = op zijn laatst, uiterlijk.
Stiatlfroft, m.; =Orbit, m. = late vorst; late
herfst.
ftnt'tige $ferb = paard, dat de spat heeft.
fp atiite'ren, fOattinie'ren, fpationte'rett (spr.:
.. tsi..), fcbtp . (b.) = ruim of gespatieerd
drukken, spatieeren.
SOallum (spr.: .. tsi ..), 1. ----, .. tien =
spatie, tusschenruimte.
SPat'iabr, 1. = najaar.
SOiitling, tn. —(e$, —e = nakomer(tje),
laatgeboren lam of kalf; late vrucht; (ook fuel
een kind).
eloiit'obft, f. = laat ooft, laat fruit.
Pat'reff = laatrijp, laat.
SPiitfontuter, m. = nazomer, late zomer.
etlatp, m. —en, —en = musch, mosch; [(fiibb.)
St)* SOVe = een meelspijs, vgl. S ter a].
f0aAte'rett, fcbtu. (f.) = wandelen; 1. gebn =
wandelen, gaan wandelen, een wandeling doen;
f. fabren = een toertje doen per rijtuig of
in een bootje, uit spelevaren gaan; f.reiten=
een rijtoer of een ritje doen (te paard); f.ra.
betn = een fietstochtje doen; einen f.filbrett =
met iem. (een kind bijv.) gaan wandelen.
SPaater'faOrt, iv. = rijtoer (in een rijtuig);
zeil-, roeitochtje, spelevaart.
SPagier'aana, m. = wandeling.
SPager'giinger, m. --, — = wandelaar.
Slia3ter'Otatf, m. = wandelplaats, wandeling.
SPaaier'ritt, m. = wandelrit, rijtoer (te paard).
elmaier'fr4firi), m. = langzaam wandelingetje.
S0a3ter`ftod, m. = wandelstok.
SPecerei', zie ep eprei.
SOecht, m. —(0, —e = specht.
S)ieciai' tc., zie Sp eaiat 2C.
fpecielti, zie fpealetl.
Sim'cie,b 2c., zie Sileate& ze.
SOe'cintett, zie spestmen.
Spelt, m. — (e)4 = spek; er fit int S. = hij
is (een man) in bonis, heeft 't ruim; er loft
ben S. gefreffen baben = hij moet de schuld
dragen, heeft 't weer gedaan.
fpett'artia = spekachtig.
SOect'Oaut4, m. = spekbuik, smeerbuik.
SPeciliainte, iv. = (een soort) snijboon.
SOecrribriiin, ill.; :bu gling, m.; wfdittittft,
in.; :nriebe, tn. = speklIsaus; -bokking; -buil
(of -gezwel); -kaan.
so ecisija0, m.; ,4attbei, m.; .baut, tv. =
spek II hats (of -nek); -handel; -huid (of zwoord).
finclig = spekkig, als spek, zeer vet.
SOect'lliiifer, en.; :inciwn, m.; :ineffer, 1.;
:ft4neiber, m. = speklitor; -(panne)koek;
-mes; -snjjder.
GOectIMnitte, fu. = sne(d)e spek.
SOerf'frtivartc, tu. = zwoord, zwoerd, zwaard.
SOecrfeite, tv. = zij(de) spek; mit ber taurft
nacb bet S. iverfen = een spiering uitgooien
om een kabeljauw te vangen.
SPecttfunt, zie ep efutum.
fliebie'rett, fcbtv. (ti.) = expedieeren, verzenden, afzenden.
SPebiteur ' , tn. — ,,S, —e = expediteur.
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SOebitiott', W. —, —en = expeditie, verzending.
5Pebition4lburi), f.; :getiiiiiren, qm.; :Re:
fctiiift, f.; zkitutiet, m. = expeditieNboek;
-kosten; -zaak ; -handel.
SpebittotWprobiftott, in. = commissie van
expeditie.
speed) (spr.: spietsj), nt. —e, —e(&)= speech,
rede(voering), toespraak.
Sp eer, m. — (e), —e = Speer, spies, spiets, lans.
fOeer'fbruttg = speervormig, lansvormig.
SPeer'reiter, nt. = speerruiter, lancier.
a Oat*, W. —, —n = spaak, speek; spaakbeen; in bie S..it greifen = een spaak in
't wiel steken.
aleiltet, m. -4 = speeksel, spog.
Spentellbriife, iv.; :fluff, m. = speekselllklier; -vloed.
Stlentelteefer, in. = flikflooier, lage vleier,
strooplikker.
spercocuoacit, V. = spuuglokken.
flatten, fddiu. (i.) = speeken, een rad voorzien van spaken.
sPei'Mer, m. -4, — = (graan-, v000raad)zolder,
voorraadschuur, magazijn; in ben S. bringen
= opslaan.
fpereliern, fcbto. (b.) = zolderen, opstapelen,
bergen.
fOeVen, ft. (t.) (icb fpeie; fpie; ipie(e); fpeie I ge=
fpien) = spuwen, spugen; zie e u e r, 0 a tte.
Speer, f. = Spiers.
Spevaatt, 1. = spuigat.
Spelt m. —(e)i, —e = borstelgras.
Spelt, m. —(0, —e; Speller, rn. ---&, — --;--spijltje, houten pen, speet, spit, pin (in vleesch,
worst enz.).
SPet'fc, 113. —, --it = spijs, voedsel, gerecht,
maal, schotel ; meelspijs; metselspecie, mortel;
(klok)spijs.
SPeljeatitt, T. = tafelbeambten, tafeldienst.
sOcileanftatt, iv. = spijsinrichting; restaurant.
speijefi auL f. = eethuis, restaurant.
SV eijetantntero im=voorraadkamer, proviziekamer.
SPerfellfarte, Is.; :fetter, m.; :fort', m. =spijsijkaart (of -lijst); -kelder; -korf.
SPerferithel, nt. = kalkbak.
a
c Perienteitter, m. = spijsmeester.
ipeijett, fddio. (b.) = spijzen, eten; voeden
(ook fig.); spijzen, spijzigen, eten geven; (eine
Vafdtine, einen lad)) voeden; einen mit teeren
,f?offnungen 1. = iem. met ijdele hoop paaien ; au
Mittag f. = 't middagmaal gebruiken, eten,
dineeren; 1,u Kbenb f. = 't avondmaal gegebruiken, soupeeren; miinfcbe toobt 5it f.!
eet smakelijk!
SPeijenfolge, iv. = opeenvolging of orde van
de spijzen.
SI.ieijeopfer, 1. = spijsoffer.
cs- pcileorbnung, is. = orde van de gerechten.
Sp afeputtipe, iio. = voedingspomp.
Z4.itii teriAre, iv. = spijsbuis, slokdarm.
SPeijefaat, m. = eetzaal.
SPeilefaft, in. = chijl, maagsap.
Speilefctiranf, m. = etenskast.
SPeijetifft), nt. -,----, eettafel.
SPefetveitt, nt. = tafelwijn; avondmaalswijn.
C-Pci'fctuirt, nt. = gastheer; waard, restaurateur.
SPeiletuirtfrbaft, m. = gaarkeuken, restaurant.
SPcii 1c3ettel, 01. -,- spijskaart; keukenmenu.
peijc3tuttner, f. = eetkamer.
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SOellung, in. —, —en = spijziging, onderhoud,
voeding.
20eftalet, m. u. f. -4, — = spektakel, geraas, getier, lawaai, leven.
ftleftaletn, fcblii. (b.) = spektakel maken.
SPertas felftild, 1. = spektakelstuk.
fOeftafutii4', ..lob = rumoerig, lawaaierig.
Zpertrat'aitalt-Oe, In. = spektraalanalyse.
SPeftroffop', f. —(e0, —e = spektroskoop.
SPertrunt, 1. —i,.. tra u. .. tren = spektrum.
Speittlant', m. —en, —en = spekulant.
Spefulation', ill. —, —en = spekulatie; overdenking, overpeinzing; gewaagde handelsonderneming.
S4iefula'th0, m. — = spekulaas.
foefutatib' = spekulatief; nadenkend; ondernemend.
finfutle'ren, ictiv. (b.) = spekuleeren; nadenken, peinzen; gewaagde handelszaken doen.
SOcitig itut, f. -4, .. la = speculum, spiegel.
Stlett, in. —(e)i = spelt (soort tarwe).
spetunle, in. —, —n = spelonk, hol, schuilhoek, krot; kroeg.
SPetA, zie Spelt.
Spet'ae, in. —, —n = baard (van de aar),
graanhuls, kaf.
fOetiaig = vol kaf.
Stieltabet, m. = speld.
Spencer, zie spenaer.
ftienba'bet = mild, vrijgevig, royaal.
SPen'be, iv. —, —n = uitdeeling; gave, gift,
geschenk.
ftient ben, fcbto. (b.) = geven, schenken; ((5aben)
uitdeelen ; lob f. = lof toekennen, een pluimpje
geven; (einein bai Vtbenbmabt) toedienen.
spen'ber, m. -4, — = gever, schenker, weldoener.
SPeitb'err, zie Spenbbogt.
ftienble'ren, fcbm. ((j.) = spendeeren, geven,
ten beste geven.
ZPenbier'kf,fett : bie sp. antjaben = een royale
bui hebben.
SInit'bung, W. —, —en = toediening (van de
Sacramenten e. d.); schenking.
SP eitb'bogt, m. = armvoogd.
Spen'ater, m. —&, — = blikslager.
enabet.
ZOettinabet, zie
SpetrAer, m. -4, — = spencer, lijfje.
SOer'ber, nt. --&, — = sperwer.
SPereltA'Men ob. einretraten madden = komplimenten maken; tegenstribbelen.
ever'gel, m. -- = spurrie.
SPer`ting, m. —(e)i, —e = musch, mosch;
ein S. in ber .t.anb ift beffer alb aebn (ob. a0
eine Zaube) auf bem Zacbe = een vogel in de
hand is beter dan tien in de lucht.
SPerlittn4Pa1agei, m. = parkiet.
SPerinct8e'ti, f. -4 = spermaceti, walschot.
fperr'anneliveit = wagenwijd.
SI)eretiauttt, in. = sluitboom, slagboom.
Sper're, tn. —, —n = afsluiting, sluitboom,
hek; blokkade; opstopping; verbod van in- of
uitvoer.
fOer'rett, fcto. 0.) = (eine Straf3e, einen
afen) afsluiten; (einem ben Beg) versperren;
(einen ini Oefiingni?,) opsluiten; einen au?, bent
,aufe f. = iem. buiten de deur sluiten; (ein
91ab) van spaken voorzien; (bie Tiudditabeit,
8eiten) wijd of ruim drukken, spatieeren ; einen
Oeiftlidden f. ='t inkomen van een geestelijke
inhouden; fidd 1. = zich verzetten, tegenstribbelen, komphmenten maken.
Sp cregelb, f. = tol, poortgeld.
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T. = (wet ter invoering van een)
prohibitief recht; ook: wet, waarbij 't inkomen van geestelijken ingehouden wordt.
ri/Jerr ' gutt, 1. = losliggend of niet ingepakt
vrachtgoed.
sluithaak.
SI:ierr'brifen, m.
SPerrlio13, = prop (in den mond), knevel,
breidelstok; spalkhout.
fOer'rig = versperrend, belemmerend; onbeholpen.
= pal (in een horloge e. d.).
SPerViegef,
= rem-, deur-, afsluitketting.
Stierefette,
Spervitappe, iv. = windklep.
= stalles(plaats).
SVerefith
= sluitingsuur.
SPerrItunbe,
SOcerting, iv. —, —en = sluiting, afsluiting,
versperring, blokkeering, verbod (van in- of
uitvoer).
Onreitnit = wagewijd.
Spefen, 4M. = kosten, onkosten.
fOelenfret = vrij van kosten.
= onkosterekening.
SOeleitrerintung,
—, —en = specerij, kruiderij.
SPevrer,
spevreMinbfer, nt. = kruidenier, drogist.
= specerijkist, seroen.
Stleaeratifte,
= specerijwinkel, kruiSPevrerfaben,
denierswinkel.
V.
= kruiderijen, kruideZOcaerelluctren,
nierswaren.
fpf. = fuperfein.
I. Special', m. —(e)4, —e speciaal, boezemvriend.
II. Spe3iar, f. —(e* —e = een groot glas
wijn van 1/4 flesch, kalkoentje.
= specialiteit, specialist.
Sticaial'ar3t,
spe3tailierir4t, m. = speciaal bericht of
rapport.
S/mica'fack = speciaal of bijzonder yak,
specialiteit.
spaiallreuttb, zie Stieaiat I.
= specialiteiten, bijzonderspe3iali.ett,
heden.
fln3talifie'ren, fcbiu. (b.) = specializeeren,
in bijzonderheden uiteenzetten, afzonderlijk
opgeven.
sPe3ialife, m. —en, —en = specialist, specialiteit.
specialiteit, bij—, —en
Simiatiiiit s ,
zonderheid, lievelingsvak.
elocAialitii'tenMeater, T. = specialiteitetheater.
= speciale of afzonderlijke
Simiallarte,
kaart.
speciaal, bijzonder, afzonderlijk,
f0e3-101'
in bijzonderheden.
SPe'3W, iv. — = species, snort; hoofdregel, hoofdbewerking (uit de rekenkunde);
enkelvoudig geneesmiddel.
SIn'31e4gelb, T. = specie, geld in specie.
Stie'Oe4tafer, m. = speciedaalder (muntstuk
van f 2,40).
specificatie,
—, —en
SPe3ifitation',
opgave van de bijzonderheden.
..fa = specifiek middel.
Stnefifunt, 1.
foe3i,fifit
specifiek, eigenaardig; fin3ififcbec,1
soortelijk gewicht.
Oervicbt
floc3ifi3le'ren, 1M11). (b.) specifieeren, afzonderlijk opgeven.
..mina = specimen, mospeainten, 1.
del, staal, proefstuk.
sfeer, bol, kring.
—, —n
SOtia're,
harmonie der sferen.
tc.
sferisch, kogelvormig, bolvorrnig.

platte bol.

Zpiel.

f. —(e* —e = steroid, afge-

ept)tux, hi.

—e = sfinx (een fabelachtig
dier, ook naam van een avondvlinder).
= spiauter, spialter, zink.
sPiauster, nt.
SPicite'gIttm, zie Spfaile glum.
Spicraal, tn. = gerookte paling.
fplefen, Tcbtn. (b.) = lardeeren, met spek
opmaken, spekken, doorspaken ; einem ben
Oeuter f. = iems. beurs spekken of vullen;
einen f. = iem. de handen stoppen; (in de
school) spieken, afschrijven.
SO-id'act-n4, iv. = vette, gerookte ganzeborst.
SOirrnabel, iv. = lardeernaald.
m. — = spiegel (eig. en fig.,
ook aan een kanon, aan een schip, vlak veld
in een gewelf of onder een lijst); (bij jagers)
strik; raitvormige maas (in jacht- of vischnet); staart van reeen enz.
Sipleigetheleger, tn. = verfoelier.
spiegelbeeld, spiegeling.
SOie'nelblib, 1.
fpie'Relbtant = spiegelblank, blinkend als een
spiegel.
avie'Relbecte, tv.= plafond met spiegel, glad
plafond.
SOieneter, iv. —, —en = gespiegel.

SOie'gefilet, I.; :fabrit,

:fertten, 1. =

spiegel II ei ; -fabriek ; -gevecht.
SPiegelfediterei, iv. = spiegelgevecht; dapperheid met den mond, (schijn)vertooning,
veinzerij.
SPie'rieffecliter, m. = veinzaard.
SPie'Reffenfter, 1. = venster van spiegelglas,
spiegelraam.
SOlegellIfentroitr, i.;;flarbe,
ill=
spiegel 11 telesko op ; -vlak; -foelie.
spie'getilgiefier, nt.;
1. = spiegelligieter ; -glas.
ipieviglatt = spiegelglad.
= spiegelglasfabriek, spieSOie'getNitte,
gelglasblazerij.
fOle'actittt, fpleigefig = spiegelend, glanzend; fi3iegeficbte Fftete = netten met ruitvormige mazen.

Sineigefiraften, m.; :rontmobe, tu.; ofebre,

to. = spiegellikast (of -doos); -kast (bonheur
du jour); -leer.
fpiegetn, fcbiv. (b.) = spiegelen, weerkaatsen;
schitteren; (van 't water) een zekere hoogte
bereiken; torte f. = een taart glanzend
maken; 1'44 f. = zich spiegelen, ¶h an einem
1.
zich aan iem. spiegelen.
SOiegelPfeiler, m. = penant.

SOie'fiellIrabmen,

:faal, m.; :fitethe,

spiegel II lij st ; -zaal ; -ruit.
SPieneillfc4feifer, nt.; :Cc/Irani, m.; jegtaut,
m.; :tifitMett, I.; =tiir, ith
-kast; -sextant; -tafeltje (of console); -deur.
SOierg(e)fung, iv. , — en = spiegeling, weerkaatsing.
foientido, fplegfig, zie fpiegelictit, flate.
g e ti g.
— = lavendel.
lavendelolie.
SPierig f.
Spiel, I. —e = spel; fie treibt nor fljr
S. mit Om = ze speelt of spot maar met hem;
taf3 micb au4 bem S. = laat mij erbuiten;
er bat babel bie .t)anb he S. = hij heeft de
hand in 't spel; bc0 e. menbet fidj = de
kans keert; bad ift ein abgefartete& e. = dat
is een doorgestoken kaart; ftuntnte S.
stil spel ; geivonnen S fjaben = gewonnen
spel hebben; geivonnen e. geben = zijn spel
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gewonnen geven (ook fig.); fit Matte teicbte4
S. mit ibm = ik had weinig moeite met hem;
auf bem e. ftebn, auf S. feten = op 't spel
staan, zetten ; mit ftingenbem S. = met slaande
trom, of met voile muziek; ein S. be4
beg, be4 Sufart4 = een spel of speelbal van
den wind, van 't toeval; zie ook : 9J1 i e n e.
= speelwijze, spel; speling,
SPiel'art,
varieteit.
to. = speel bal (eig. en
Spiel' II bait, m. ;
fig.); -bank.
Sp tatrett, 1. = dambord, schaakbord.
speler.
2/Ael'bruber,
450101110e, iv. = kraam, waar de zaken verloot worden.
20tentett, 1. —4, — = spelletje, partij(tje).
Spiel'bofe, to. = speeldoos.
fOtelett, fcbto. (b.) = spelen; er Mgt ben
ebearbo = hij speelt (voor) Odoardo; er mitt
ben .0errn hij wil den mijnheer uithangen ;
nail) bon Webb; born Matte I. = op 't gehoor, van 't blad spelen; unter ether Zecfe
= 't met elkaar eens zijn, onder een
deken liggen; biefe clrbe fOieit in49iiStlicbe=
zweemt naar 't mode; bie Vafferfiinfte 1.
taffen = de fonteinen laten springen ; bie
kanonen taffett ='t geschut laten spelen of
werken; er bat e4 itiietenb geternt = hij heeft
't spelenderwijs geleerd; flit um fein Zer,
miigen f. zijn vermogen verspelen; zie ook:
Ztinbefub, ,t■ afcen4, F43offen,
Scbabernacf, Streicb, Zerftecfen, 2c.
— = speler; akteur.
SOle'ter, in.
SPIeferer, tn. —, en = spel, aardigheid,
beuzelarij, beuzeling, nietigheid, kinderachtigheid.
cptelertg, foielerif tt speelsch, speelgraag.
6010forin, to., zie S.pietart.
freunb, m. = liefhebber van spelen.
•
sPiet'nebraudi , - gebruik bij 't spel.
2/Ael'ae0iffe, nt. = helper, croupier.
Sliter II gen), f. ; :genoffe, m.; :gefet1ft4 aft,
tv. = speelgeld (of: inzet); -makker; -gezelschap.
2/Aergefeth 1. = wet of regels van 't spel.
korhaan.
2/Ael'isttot,
Spier II Oatt#, r.; :Otte,
GOieflmiturar, f. = honorarium van een
tooneelspeler.
2/let' tatnerab, in.; :Tarte, to. ; :Yaffe, tv.;
m.
speellIkameraad, -kaart; -kas;
-klub.
speelman, muzikant.
elAel'utattn, m.
20411 utarte, to.; rpattn, to,;; :Ofenuig, m.;
speelilfiche (-penm.
:Watt, m. ;
ping); -pacht: -penning; -plan; -plaats.
hartstochtelijk speler;
• terratte,
speelsch kind.
speelruimte, vrije ruimte;
SPieraunt, m.
speelplaats.
regel van 't spel.
Spierreget, to.
; :ftuube,
SP ter II fatten, V. ; :fifutb,
to. = speelligoed, - schuld; - uur.
:teufei, m.
SO let' II fueljt, tv.; :teller,
speel N zucht ; -pot; -duivel.
m. ; :u Or, to. = speel tafel ; -klok
Srier
(klok met klokkespel, oak: klokkespel).
• spelbreker, spelbederSIMet'berberber, m.
ver, brekespel.
spierlivarett,
; :tuarengefrtaft, f. =
sp eel goed ; -goedwinkel.
Spiertuerf, 1. = speelwerk (van een uurwerk), carillon; scherts; speelgoed.

24Aer f tuut, to.; :aett, to.; wtte,i., :Owner,
f. = speel woede; - tijd; - goad; - kamer.
u. f. —(e)4, —e; 2/Aer'cliett,
24Aer,
—
spier, sprietje, spiertje, klein beetje.
—n = spier, rondhout, hulpra.
SOie're, to.
20ierlittObauttt, m. = sorbeboom, lijsterbes(seboom).
SOter'ftaube, to., -ftrau1j, m. = spirea.
m. —e4, —e = spies, spiets, piek;
spit; onvertakt gewei van een heft; ben S.
umfebren ob. umbreben 't verwijt teruggeven, aanvaller worden (in plaats van verdediger); er bat Stilef3e = hij heeft moppen
(geld).
SPieffbiirger, m. kleinsteedsch en Lekrompen mensch, kruidenier.
kleinsteedsch, bekrompen,
1/AeWbiirgerlicti
f. = kleinsteedschheid,
S>p ief
bekrompenheid, kleinzieligheid.
ieOreixr, m. = spitdraaier.
punt van een piek.
icfretfen,
spietsen.
ftite'fgu, fotpro. (b.)
—
= jong hert; ploert.
m.
SPieffnefette, m. = spitsbroeder, bentgezel,
rn edeplichtige.
2010;111am, nt. = spiesglans, antimonium.
spietsvormig.
ftlieVg
Spieffrutett, V. = spitsroeden S13, laufen
spitsroeden loopen.
Spiefftrager, m. = spiesdrager.
ZOitt, f. —(e)i, —e spil, windas, kaapstander.
SlAtta'ne (spr.: ..laazje), to. — = verlies,
schade (van koopmanswaren op schepen).
m. = boom van 't windas, spilboom, spaak.
—n - spil, spinnewiel.]
[21Arte, to.
flAtsterin, fOirtern = mager, stakerig, houterig; f. ..e Oeine = spillebeenen.
2All'aelber, V. = speldegeld.
m. —(e)i, —e = gele pruim.
flAtrrig, zie fOtterig.
Stainitage, m. —n, —n = spillemaag, verwant van moederszijde.
(verwantschap van de)
sPiirfette,
vrouws- of moederszijde.
—(e)4 = spinazie.
2/Anat',
f. u. m. —(e)4, —e; Spin'bc, to. —,
n = spinde, kast.
SPItt'bef, tn. —n = klos, spil, spinnewiel,
(spits toeloopende) stang (op een toren,
waarop de knop bevestigd wordt); spil (van
een wenteltrap).
papehout, spilboom,
sOin'beitirtuut, m.
spaak.
2/An'beibeitte, $1. = spillebeenen.
follebetbiirr = zoo dun als
een staak, broodmager, mager als een hout.
f/Atebetfarittig = spilvormig.
SOitt'beintaMer, m. - klosmaker, spilmaker.
SPitt'belineffe, to. = pers op spillen.
zuil met een buik.
Strotwbetfitute, to.
= spilhorenslak.
24iin'beffitnette,
in'b Melte, to., zie Spittfeite.
—(e)4, —e = spinal (een robijnSolna',
suort.
SOinett', 1. —(e)4, —e = spinet (een ouderwetsch klein klavier).
10tniffinr = spinbaar.
—, —n = spin.
2/An'ne,
iem. doodelijk
f/An'nefeittb einem f. fein
haten.
ft.
(C).)
(kb
fPinne;
ionn
; Winne;
en,
fPinne 1 nefPontten) = spinnen ; (tabak) spin-
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nen, ineenrollen; 91tinfe f. = listige streken SOltrier, in. -4, — = hospitaalzieke, hospitaalbewoner.
bedenken, intrigeeren.

spin'nenNeivebe, :flel, :Wale, f. = spin- I. fOlif = spits, puntig, scherp, snibbig; f..er

neweb.
SOinner, m. -4, — = spinner.
SPittnerer, tn. —, —en = spinnerij.
SOittitterin, to. —, —nen; SOinnsfrau, tn. =
spinster.
SOinnigeltiebe, f. = spinneweb.
SOinn'OatO, f. = spinnerij ; spinhuis, rasphuis.
Spitittliiitte, tu. = spinkooi (voor de zijdewormen).
SOlitn' II utafebitte, m., ,rab, f. ; :roden, m. =
spin II machine; -newiel ; -rokken.
SOinn' II fcbule, iv.; Jelbe, iv.; =ftube, tn. =
spin II school; -zij de ; -kamer (ook: avondgezelschap, kransje).
SOinn'itubeneraabfung, tv. = vertelling in
de huiskamer, sprookje aan 't hoekje van
den haard
spinn'tneb, 1. —(e)&, —e = spinneweb.
fOitti:W = netelig, lastig.
SOino'aa, in. = Spinoza.
S4iittoald'utu4, m. — = Spinozisme, leer van
Spinoza, pantheIsme.
I. Stiint, 1. —(e0, —e = spint (een oude
korenmaat, ± 7 L.).
II. SOint, m. u. f. —(e* —e = vet; spint
('t zachte hout onder de bast).
fOintifie'rett, fcbiti. (b.) = nadenken, overdenken, peinzen, suffen, droomen, mijmeren.
sl)lon', nt. —(eA —e = spion (ook aan
't venster), verspieder.
elnritta'ne (spr.: ..naazje), it). —, —n =
spionage.
fOionte'rett, fcbiy . (b.) = spioneeren.
COiontererer, iv. —, —en = gespioneer.
SOiraa, W. —, . .den = spirea.
fOiral' = spiraalvormig, schroefvormig.
SOirale, iv. —, —n = spiraal(lijn).
fOiralliinitin = spiraalvormig.
SOirat'littie, tn. = spiraal(lijn).
spirant', in. — en, —en = spirans, schuringsgeluid.
SOiritlett, VC. = spirillen, schroefvormige
bacterien.
SOirittnnu4, m. — = spiritisme.
SOiritift s , m. —en, —en = spiritist.
fOtritiltiftt = spiritistisch.
SOirituati4Inu4 m. — = spiritualisme, leer
van 't wezen van den geest.
SOirithaliff, m. —en, —en = spiritualist.
fOirituatiltifit = spiritualistisch.
SPirituatitiir, W. — = spiritualiteit, 't
geest-zijn.
tOirituelli = spiritueel, geestelijk, den geest
betreffende.
SOirituolen, 43t. = spirituoza, spiritualien,
sterke dranken.
s4ii'ritu4, nt. —, — u. . .tuffe = spiritus,
wijngeest, alkohol; geest.
fOrritudartin = spiritusachtig.
SOrritudiantOe, ro. = spirituslamp.
SOfrituaoMer, m. -,--: spiritus(toe)stel.
Spite, f. — (e) k;, Spitdter = hospitaal, ziekehuis.
SOitat' ll /want), m., :Orebiner, ^n.; Jr4iff, 1.;
:berivalter, nt. = hospitaalilkoorts; -geestelijke ; -schip ; -direkteur.
SOit'tet, f. (u. m.) ---&, — = hospitaal, ziekehuis, oud-manne- of vrouwehuis.
Stliftelfrau, iv. = oud vrouwtje (uit een
gesticht).

Uittret = scherpe hoek; f .. e ateben = scherpe
woorden; f .. e 9Intivort = scherp of snibbig
antwoord.
II. Olt tn. —(e% — e = f.-pits, keeshond, herdershond ; roes; er bat alien S. = hij heeft 'm
om, hij heeft een stuk in, is aangeschoten.
SOti'antbot, in. = hoornaambeeld.
SOWbart, m. = puntbaard, sik.
SOlVbergett, 1. = Spitsbergen.
SOWboaen, m. -,-,-- spitsboog.
SOill'botirer, m. = spits-, wit-, polijstboor.
ZOitrbube, m. = spitsboef, schurk, schelm.
SOWbutien II battbe, Iv. ; : fleilitt, T . ; :ftreidj,
m. :----- (spits)boevellbende; -gezicht; -streek.
SOillbitherer, iv. —, —en = (spits)boeverij,
schurkerij, schelmerij.
flittOiibittO = (spits)boevig, schurkachtig, als
een boef.
SOWcijen, T. –&, – =spitsje; keesje; puntje;
roesje.
sOit'3e, iv. —, --n = spits (van een toren
e. d.), punt (van een pen, naald, mes, wijzer,
neus), einde (van een tafel, draad), top (van
een berg, driehoek, boom, vinger), nok (van
een dak), hoofd (van een leger, onderneming,
zaak, bestuur); scherp woord, zet, steek; an
bet SP. ftebn, fid) an bie Sp. fteffen = aan
't hoofd staan, zich aan 't h. plaatsen; fein
name ftefjt an bet Sp. = staat bovenaan; bie
eviten ber Zebtirben, ber Megierung, ber Oeift,
ticbfeit = de hoofden van 't bestuur enz.;
einem bie SP. bieten = 't hoofd of 't spits bieden ;
bie Sacbe ftebt auf bet SP. = staat op zijn
kant, op orb:, alien; etm. auf bie Sp. treiben =
tot 't uiterste drijven.
SPit'301, V. = kant; gertiipperte Sp. = geklopte of gekloste kant; zie ftiip.pet it.
SOlireifett, 1. = puntijzer, scherpe steenbeitel.
Spioet, m. — — = stille agent.
ftiir3en, fcbin. (b.) = spitsen, puntig of scherp
maken; een punt aan (iets) maken; (bie
ebten) spitsen; tia 91aut, ben fftunb f13. =
een spits mondje maken; WI) fv.= scherp of
in een punt uitloopen; ficb auf etiP. fp. = zich
op iets spitsen, erg verlangend zijn naar iets.
SOW3enarbeit, in. -,-, kantwerk.
SOir3eniirmet, m. = mouw met kant.
fOit'onartig = kantachtig, op kant gelijkend.
stAti3ettbefa1, m. = kanten belegsel, kanten
garneering.
SOW3ettil nefrbetft, f. ; :/janbel, m. = zaak,
handel in kant.
SOiriett II 4auüe, ru., :Meth, f. = kanten muts;
kanten kleed.
Spifyitriappet, m. = klos.
SOitvnilii0Olerin, it). = kantwerkster.
Ztlit'3en1itipjer, m. = puntafsnijder.
SOir3en II fragen, In.; =frOar, m . ; :Milder,
in. = kanten kraag; k. sjaal; k. sluier.
s4iiV3enftic1j, m. = kantsteek.
Si)it'vittitd), f. = kanten (zak)doek.
SOit'3entueri, 1. ,----- kant, kantwerk.
SPitOelle, tn. = puntvijl.
fOityfittbia = spitsvondig, gezocht.
SOWfinbigicit, tu. —, —en = spitsvondigheid, gezochtheid.
SOIVIiite, iv. = spitsvormige orgelpijp.
SOW/jade, iv. = punthouweel, pik, hak.
spitrbaninter, tn. = punthamer
Spiti'tpute, iv. = punthouweel, pik, hak.
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= puntig, scherp, bijtend, spichtig.
SOit'aigreit, tn. —, —en puntigheid, scherpte.
m. = puntig hoofd, punthoofd,
spitshoofd, listig mensch.
ipitytkipfig = punt- of spitshoofdig, punt- of
spitskoppig.
SoWfuget, tn. = puntkogel.
= teekenend woord, karakatiirmarie,
teristieke naam.
SPitrittani, 1. = spitse, scherpe, puntige mond.
S1i1'nan4, tn. = spitsmuis.
= puntbeitel.
SP itflitetftel,
SOitrnante, m. = bijnaam; mit spitnamen
genannt = bijgenaamd H.
SnOtafe, tn.= spitse of puntige neus, puntneus.
fpitynafig = met een spitsen neus.
SPiVpfahl, m. spitspaal, spiespaal.
= pyramide, obelisk.
SOiVetule,
101Vittinffig = scherphoekig.
scherp of bijtend woord.
1.
SPiifluort,
.. glen = spicilegium,
Z4i3Ife'n-iunt, 1.
arelezing, nalezing.
= spleen, landSPieett (spr.: spleen), m.
ziekigheid.
splinter, spaan; lobelia.
SOterfte, tn. —,
(idj f13teite ; 113tif3 u.
ft. (4 . u. T . ) (id
fl3teif3te; f.bliffe u. floreif3te; fpfeite! ger.ptiffen)=
splijten, klieven].
fPlenbib' = kostbaar; vrijgevig, mild.
spout, ut. —(e)I, —e = splint ('t zaci tte hout
onder de schors); ijzeren wig; puntig haakje.
ESOlittler, zie .to■ titter].
ut. ffeI, ..ffe = splinter; ook : barst
(in spiegel bijv.).
fOliffen, fcbm. (lj.) = (een touw) splitsen;
splitsen.
aneinanber fpt.
eptit'ter, tn. — g ,—= splinter, schilfer, snipper.
fPlitlerig = splinterig, vol splinters, vol
klooven, springend (van handen en huid).
splinteren, splinters
fOlietern, fc4tu. (b.
maken, in splinters gaan.
fPlifternactt = spiernaakt.
vitten, muggefOtirterrittten, fcbtv. (b.)
ziften, kleingeestig en partijdig oordeelen.
Splifterricliter, m. = vitter.
fplitts rig, zie fbtitterig.
Sp°. = sporco, brutogewicht.
Sp oliant', m. —en, —en = spoliant, van roof
aangeklaagde.
Spoliation', --, —en = spoliatie, berooving.
Spoliett, $f. = spolien, buit, buitgemaakte
wapeus.
fpotite'ren, fcbtn. (b.) = spolieeren, berooven.
—n = sponde, bed].
[SPon'be
fPottbelfit = spondelsch.
.. been = spondeils (een
spottbe'tt4, m.
versvoet: — —).
verlovingsfeest, huwelijksSponfalien,
overeenkomst.
fPottfie'rett, fcbin. (t.) = 't hof maken.
fOotttan' = spontaan, van-zelf, zonder inwerking van buiten.
—, —en = spontanelteit.
C^p ontaneitiit',
Spora'ben, 431. = Sporaden.
fPorallifeb = sporadisch, hier on daar afzonderlijk voorkomend.
—, —rt = spoor, kiemkorrel.
SP o're,
SP o'renfclilad4t, tn. = Sporeslag.
—
sporemaker.
Spo'rer, m.
spurrie.
SOiir'net, In. — g
schimmelig.
Writ;
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SPari, tn. —(e)I = spurrie.!

SPorit, tn.
sporen = spoor (ruiter-,
hanespoor); prikkel; ex bat ficb feine sporen
berbient = hij heeft zijn sporen verdiend.
fporteartig= spoorvormig, bijwijze van spoor.
SPortfblunte, = hanespoor, ridderspoor.
fOorlten, fcbtn. (b.) = de sporen geven, aansporen, aanzetten; van een spoor voorzien;
geftiefett unb gefpornt = gelaarsd en gespoord.
SPorn'fut tn. = gespoorde voet.
SPorn'Oalter, m. ; :Ube; f.;
T.;
=rienten, m = spoorildrager; -leder; -raadje;
-riem.
fpornitiitig = (van een paard) niet naar de
sporen luisterend.
foorteftrelit4 = spoorslags; ventre-à-terre.
SPorttlriiger, tn. = spoordrager.
ZPort, tn. —(e)I = sport.
SPor t teln, let. = rechtskosten, bijverdienste,
emolumenten.
= tarief van onkosten.
SPorlettage,
SP ortliebliaber, m. = sportsman, liefhebber
van sport.
sportlg atf, nt. = sportterrein.
SPortCntatt (spr. ..mên), tn. = sportsman.
soya, —(e)I = spot, bespotting; fatten
Sp. mit ettn. treiben = den spot met iets
drijven; eg ift ein S. = 't is heel min; zie
ook Scbabe.
spotilf.
SPott' 11 benennung, to. ;
naam; -beeld (of -prent).
= spotgoedkoop.
= spotlijster.
ZOottibroffel,
SOattetei', in. —, —en = spotternij, spot.
fOatiteftt, fcritn. (lj.) (itber ettn.) = spotten, den
draak steken (met lets).
fpotlett, fcbin. (b.) (Her etin.) = spotten, den
spot drijven, den draak steken (met iets), (iets)
belachelijk maken; [drier Sacbe fp.= met lets
sp.]; baI fpottet after Oefcbreibung = dat spot
met alle beschrijving, laat zichnietbeschrijven;
[Gott Int ficb nicbt f. = God laat niet met
zich sp.].
— = spotter, spotvogel.
StIkifter, m.
Spiitterei', tn. —, —en = spotternij, spot,
grap.
spotfgebot, f. = bespottelijk, belachelijk
laag hod.
SPottlgebirN, T.; :net% m.;
f.,
:nett), f. = spotlIgedicht; -geest; -lach; -geld
(of -prijs; um ein =gefb
voor een prikje).
spottend, ironisch, spotachtig,
flAititiftt
[bespottelijk]; ein
Viobein = een spotlachje.
— = spotter, spotvogel.
SpOttler, in.
spotillied, -lust.
in.
spottlfieb f.;
spotziek.
COOttInftig
SPott'llnante, m. ; .prei4, m.; :raw, in. =
spotlinaam; -prijs; -rede.
ftiottlihler4t = heel slecht, afschuwelijk.
SPott'llfe4rift, in; quitt,
= spotlischrift,
-zucht (of -lust).
fPott'fiiittig = spotziek.
spotvogel.
SPott'bogel,
fPotrioeife spottenderwijs, bijwijze van spot.
fpottly obtfeil = spotgoedkoop.
S. p. r. (sub petitione remissionis) = mit ber
ll3itte um Burildfenbung.
fpricf): spreek uit.
On.
sPracWIJiiiptlici)reit, tn.; =ttrutut, tn. ---,-taalllovereenkomst; -armoede.
= bouw van de taal; zinbouw,
SPradrO git,
syntaxis.
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= opmerking over de
SOrnObenierfung,
taal, taalkundige opmerking.
SPrii'dy, iv. —n = spraak (spreekvermogen en wijze van spreken), taal, tongval;
er ruonte mit bet Slyr. nicbt berai0 = hij dorst
of wilde niet spreken; nur berai0 mit bet
berfagte
Spr. = spreek maar op! bie
itjm = hij kon niet spreken: gebobene
=
bringen = iets
verheven taal; etin. our
berde
brengen;
bie
Sacbe
ter sprake of te
= kwam ter sprake, te berde, op
ram jut
't tapijt.
SPrartyeigettbeit, to. = taaleigen(aardigheid),
idiotisme.
= taalverwarring,
SOraltentieriuirrung,
spraakverwarring.
SOraciffeOter, m. = taalfout; spraakgebrek.
SPreufffertigrett, = vaardigheid in 't spreken, bespraaktheid.
so may forpt er, in.; :forfcbung, iv.; :gebtet,
1. = taallivorscher, -onderzoek (of -studie)1;
-gebied.
SPracfy gefirauck m.; :gefefirf matfett, iv.;
:gefettrter, m.; :ROO, f. = taallIgebruik
(of spraakgebruik); -geleerdheid; -geleerde;
-wet.
= spraakhygiene, hysprait'Otigiette,
gienisch spreken.
SPrarW fenner, m.; :fentitnO, (vb. :funbe),
to. = taalljkenner (of -kundige); -kennis
(of -kunde).
fPrarblunbig = taalkundig, spraakkundig.
SPrarblunbiger, in. = spraakkundige, taalkundige, talekenner.
SPrarbi lebre, to. = spraakleer, spraakkunst.
SPrarlftefirer, 01. spraakkundige, taalkundige, spraakkunstenaar, grammaticus; taalleeraar, taalonderwijzer.
spraakgebrekkige.
SOracirteibenbe(r)
final:4'11M = de taal betreffende, taalkundig,
taal...
fPracirlo ,3 = sprakeloos, stom, veretomd.
— = sprakeloosheid,
Sinadfltifigfeit,
stomheid; verstomdheid.
taalmeester.
SPratfrnielfter, m.
SPraqinengeret, = taalvermenging, 't
veelvuldig gebruik van vreemde woorden,
koeterwaalsch.
SOrartYnetterer, m. = taalvernieuwer, neoloog.
Stiractfneuerung, iv. = nieuwe taalvorm,
neologisme.
SOrnit' II read, to.; :reinfiett, to.; :reiniger,
m. = taal11 re gel; -zuiverheid; -zuiveraar (purist).
fOraWricWig = taalkundig juist.
juistheid, korrektheid.
SOrarb'ricbtigfeit,
SPrartfrofir, 1. = spreekbuis.
; *Wittier, m., :ftijrung,
fcbati,
f. = taalilschat; -fout; -gebrek
to.;
(spraakgebrek); -studie.
Spraiff iibung, :unterrirfit, in.; :tier:
be ff erer, m.; •=t) erb er er, tn. = taal oefening ;
-onderwijs; -verbeteraar (of -hervormer;
ook spraakverbeteraar); -bederver.
SPracO'bereitt, m. = filologevereeniging.
fOraitli ergtetA cub = taalvergelijkend.
to. = vergelijkende
so raft' b ergteicfmn
taalstudie.
StiracOluerf3eng, f. = spraakorgaan, spraakwerktuig.
fOractyluibrig = taalkundig onjuist, in strijd
met de beschaafde taal.
taalwetenschap.
S'Oraciritliffenfcb aft, to.
spreektoestel.
SPrectraPParat, m.

eprengtuebel.

= spreekmanier, manier van
SOrech'art,
spreken, taal.
er fpricbt; fnraM ;
fPre'cben, ft. (b.), (bu
fprthte, fpric! gerpro*n) = spreken; ArantInfinn, bie 10*it fpr. = Fransch,
onzin, de waarheid spreken ; einen = iemand
spreken; er ift nicbt su fpr. = hij is niet te
spreken; mit einem bon (ob. fiber) etiv. =
met iem. over iets spreken; ba lair gerabe
bon Oilcbern fpr. = van boeken gesproken;
bad fpricbt fur, gegen fun = dat spreekt of
pleit voor, tegen hem; er ift nit* gut auf
= hij is niet goed over mij te
mitt au
ein
spreken; ein Urteit, ben Segen fiber
Oebet fpr.= een vonnis, den zegen over iets,
een gebed uitspreken; ein iibnticW
Oftb = een sprekend gelijkend portret; er ift
ibm jum SPr. ablificb = hij lijkt sprekend op
hem.
flireAenb = sprekend; fpr. abnitcf) = sprekend gelijkend; ein fpred4enber Oetue0 = een
sprekend bewijs.
SPre'rber, m. — = spreker, woordvoerder, redenaar ; (in 1-tgfanb) speaker (prezident
van 't Lagerhuis).
:iibung,
:31ininer, f. =
SOreffY II ftunbe,
spreek Iluur (-les); -oefening; -kamer.
=
de
Spree.
Spree, ty.
Spreelvalb, m. = Spreewald.
SPree1valb(1)er, tn. —4, — = Spreewaldbewoner.
—n = (91orbb.) spreeuw].
[Sore*,
—, —en = sprei.
SInei,
— = splinter].
ES1,rei'f;e1, m.
SPreFte, Yu. — --11 = uitgespreide massa
(bijv. koren om to dorschen); zwade; sprei.
fprerten, fcbm. (tj.) = uitspreiden.
SPrel3e, iv. —, —n = schoor, stut.
fOrei'3ett, fcbro. (tj ) = schoren, steunen; (bie
Seine, bie ainger) wijd uiteenspreiden; gefpreiat
gebn = wijdbeens loopen; ftit f pr. = zich
uiteenspreiden; voornaam doen; een hooge
borst opzetten, pronken; g e f p x eiat = aanstellerig, pronkerig.
= ontploffingswerk, mijnsprenn'arbeit,
werk.
sore-no-rude, is. = boogbrug (zonder pijlers).
spreng'biiri*, = springbus, petarde.
— = sprenkelkwast,
epren'gel, m.
wijkwast, kwispel; parochie, kerspel.
fOretegen, fcbib. (b.) = laten springen ; (water)
sprenkelen ; (de straat) besproeien ; (de wasch)
besprenkelen; (een rots, een brug, een bank)
doen of laten springen; (een deur) openbreken;
(boeien) verbreken ; (een vergadering) uiteenjagen; f., (f.) = draven, rennen, galoppeeren.
SPreng'gefetpt = ontploffend projektiel.
= sproeikar, sproeiwagen
SOreniffarre,
Spreng ifilget, in. = springkogel.
= springlading.
SOrenglabung,
Sprengling, in. — (e0, —e = vlagz Alm.
SOreng'inetfter, in. = springbusmaker.
etnettn' ij i, 1. = nitroglycerine.
Sprenglmtber, 1. = mijnkruit.
(vogel)strik;
—
Stirenglet, tn.
sprinkhaan, dartel kind.
SPrettar itoff, tn. = ontploffingsstof.
C^p reng'ftucf, f. = granaatsplinter.
—, —en = 't doen springen,
Stiren'gung,
verbreking, vernieling.
sproeiwagen.
SPrenn'tv an en, in.
wijkwast, kwispel.
rentflu ant,
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SOrenlet, in. -&, - = strik (om vogels e. d.
te vangen); vlek, spat, spikkel, sproet.
flnenlelig = spikkelig, sproeterig, gespikkeld.
fOren'reln, fcbiv. (b.) = spikkelen, bespatten;
rotgefinenfett = roodgespikkeld.
fOrettilig, zie finenfelig.
Stirett, iv. - = kaf, stof, afval.
ftireu'artig = als kaf.
spreulquute, tn. = kafbloem; papierbloem.
fOrett'ig = vol kaf.
SOreu'regen, m. = motregen.
SOricirinort, f. = spreekwoord.
SOricOviirtertegiton, f. spreekwoordeboek.
fOritrtviirtfir4 = spreekwoordelijk.
[elniegel, m. --&, - = latje, gebogen lat,
hoepel, boog (over een wagers waarop 't wagendek gespannen wordt)].
SPrielie, iv. -, - n = stut, schoor, steunbalk.
fprielpn, ft. (f.) (fcb fprief3e; f.brof3; finfiffe;
fbrietel gefinoffen) = spruiten, ontspruiten,
kiemen, ontkiemen; [doen ontspruiten, voortbrengen].
SPriet, 1. -(e0, -e = spriet, gaffelstang.
SOrintfanier, m. = klein werpanker.
SPring'auf, m. = duikelaartje.
SPring'auf, m. u. f.; Spring'auffilunte, iv. =
lelietje-van-dalen.
SPringliart, m. = elastieken bal.
SPring'brett, f. = springplank.
SPring'bruttnen, m. = fontein.
fOritt'gett, ft. (b. u. f.) (fcb fininge; finang;
finiinge; fining! gefl3rungen)= springen,(op)springen, (stuk)springen; (efnen Zee; biet
ektb) f. taffen = uitgeven, verteren, stukslaan,
verdoen; (er bat efn 1Jaar gfcti*n) f. taffen =
ten beste gegeven; bc0 finingt in bie Kugen =
dat springt in 't oog; ber finingenbe 43unft =
de hoofdzaak, 't punt in kwestie; (ein OW,
eine eatte, ba& %i3O finingt = springt, barst;
bamit ivirft bu nicbt weft 1. = daarmee zul je
niet ver komen; ba tniicbte man au& ber taut
1. = 't is om uit je vel te springen; er bat
1. milffen = hij is weggestuurd (uit zijn betrekking) ; zie ook Ming e.
etwitt'Rer, m. -4, - = springer; (in 't schaakspel) paard.
Sprittglilut, tn.; :ineetb, in.; :rifler, nt. =
spring 11 vloed ; -in-'tveld ; -tor (kniptor).
SOring'fraft, iv. = veerkracht.
SOritteraut, f. = springzaad.
SPring'llfunit, iv.; :pferb, 1.; :queue, In. =
springlikunst, -paard; -bron.
SPring'Ilfrfinur, in.; :feil, 1.; :WU, to.; wit,
iv.= springlikoord; -touw; -golf (of -tij); -tij.
SOrittiftuurnt, nt. = made (een ingewandsworm).
Sprit, m. -(e), -e = spiritus, alkohol.
SOritlotter, m. = spiritusstel.
SPritrbab, f. = stortbad, douche.
SOritrbiicifle, iv. = spuitje.
SPrit'3e, iv. -, -n = spuit, brandspuit,
sproeter; (stud.) uitstapje; bei ber s. (fein)=
flink, bijdehand, bij de pinken, degelijk (zijn).
fprit'on, fcbiv. (b.) = spuiten, sproeien, gieten ;
spatten; (stud.) een uitstapje doen.
Stirit'actill010, f.; :leute, V.; :ntarber, tn.;
:ntann, m. = spuit II huis; -gasten; -maker; -gast.
SOrit'Aennteifter, m. = brandspuitmeester.
Sprit'vnroOr, f., :riihre, iv. = buis, pijp,
slang van een spuit.
SPrit'vnitod, en. -,----- zuiger van een spuit.
alnit'gr, m. -,?,, - = spuitgast; spat.

Zprung.

sOriErfaint, iv. = uitstapje, rijpartijtje.

elnityffect, nt. = spat.
SOritl'gebattene, 1. = sprits.
lnitflantte, iv. = gieter.
SpritfittrOn, in. = sprits.
SOrill'leber, 1. = spatle(d)er, spatbord.
SOritl'regett, m. = stofregen, motregen.
Spritrabre, ID. = spuit.
SPritrtottr, iv. = uitstapje, snoepreisje.
fOroclein, fPriiefetn, fcbiv. (b.) = sputteren,

spettern.
fOrii'be = bros, brokkelig, hard; preutsch,
aanstellerig; fini5b0
ffett = bros ijzer;
f. tun = zich preutsch aanstellen.
SOriYbeturt, f. = preutschheid, aanstellerigheid.
SOrlYbigfelt, Yu. - brosheid; preutschheid,
aanstellerij.
SOro-ft, m. Sbroff0, einoffe = spruit, loot,
uitspruitsel, scheut ; spruit, loot, afstammeling.
I. Sprofje, m. -n, -n, zie S.0 r o f3.
II. Sprorfe, iv. -, -n =sport; (zomer)sproet.
fOroflett, fcbiv. (f.) = (uit)spruiten, ontspruiten, opkomen, opschieten.
SProrfenio#1, nt. = spruitjes.
Sproffentau, 1. = knoopladder.
SOroffer, m. -4, - = groote nachtegaal,
bastaardnachtegaal.
SOriifriing, m. -(e), -e = spruit, afstammeling; (zelden van een plant) loot, scheut.
SInorte, iv. -, -n = sprot.
Slnuit, m. -(e), sprit* = spreuk, oordeel,
vonnis; elite Sacbe fommt aum S. = over de
zaak wordt (door den rechter) uitspraak gedaan of de zaak komt in behandeling (in den
raad bijv.); zie S a to in o.
SOrurtylltmcf), 1.; :birtiter, m. = spreuke Hboek; -dichter.
SPriiiebeirlien, f. -b, - = spreukje, versje.
Vpruqfiibig, :fertig = in staat van wijzen;,
f. iverben = (ook:) in behandeling komen.
SOrtlit'fornt, iv. = persoonsvorm (v. h.
werkw.).
SPriiciffeitt, f. -, - = spreukje, versje, uit
't hoofd geleerd lesje.
SPruit'regifter, 1 . = verzameling of lijst van
spreuken.
fOrttrtyreict) = vol spreuken.
fPruclyreif, zie finucbfertig.
SPritit'reint, m. = rijmspreuk.
StoriirlYttlort, zie Spricbivort.
Spru'bel, m. -, - = opbruising, opborreling ; geflonker, geschitter; (spring)bron, bronwater; onstuimige stroom, stortvloed (van
woorden).
Slint'betrotif, m. = driftkop.
flmfbettt, fcbiv. (b.) = (op)borrelen, (op)bruisen, dwarrelen, flonkeren; sputteren; (van
wijn) parelen, fonkelen, schuimen; bon akit3
f. = tintelen van geest; fp.. bet Queff =
klaterende bron.
fOril'Oett, fcbm. (b.) = spatten, springen, vonkelen, tintelen; erberben finfibenb = verderf
spreidend; gtitbenbe if en tbritOt (aunfert) =
doet vonken spatten; fein Zilicf tbritbt Main:
men = schiet vlammen; feine 91ebe finiibte
bon eft = tintelde van geest.
aPriitrfeuer, 1. = vonkespattend vuur
vonkeregen.
SPriiirregen, m. = motregen.
streitlytenfet, m. = (vuurwerk) vuurregen.
sprung, nt. -(e* S)niinge = sprong; barst,
scheur, kloof; er ftebt auf bem e. = hij staat
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op 't punt; er fann feine grope SVriinge ma,
dyn hij kan geen groote, geen kromme
sprongen maken; er fommt tvieber auf feine
atten spriinge = hij gnat weer zijn ouden
gang; man fommt binter (ob. auf) Tenn.
Slatting = achter iems. streken; einem auf
iem. op weg helpen,
bie Spriinge betfen
ift nur eft S.
iem. tot iets in staat stellen;
bid babin = 't is maar een stap; bot
bat efnen S. = is gebarsten.
Sprung 1. = kootbeen, sprongbeen.
SPritttgi lIfeber, tv.; =feberntatratw, tv. =
spring II veer; -matras (of springveeren matras).
fpritttglertig = tot den sprong gereed, gereed om te springen, sprongvaardig.
spronggewricht.
Spruttg'getent, f.
Spruttelrietnett, tn.; Jell, 1. = springliriem,
-touw.
fpruttglueife = bij sprongen, met horten en
stooten.
SOucle, tv. — = spuug, spog, speeksel.
fOttaen, fcbtv. (b.) = spugen, spuwen.
SOud'napf, ut. = spuwbak; kwispeldoor.
COO, m. —(e0, —e = spook, spooksel; geraas, lawaai, getier.
ittitlett, fcbro. (b.) = spoken, rondwaren (eig.
en fig.).
StIttfereli , -, —en = spokerij, gespook.
SOO' II gefft, m.; =gefltie4te, tv. = spook geest ;
-geschiedenis.
iSpttl'apOarat, m. = toestel van spoelen om
op te winden.
m. spoeltoestel, spoelinrichting.
—n = (wevers)spoel, klos;
schacht (van een veer).
'fottlett, fcbtv. (b.) = op een klos winden, spoelen.
fcbtv. (b.) = spoelen, wasschen, schoonmaken.
— = garenwinder, spoeler.
(Ung er, nt.
Stiiit'fat f. = spoelvat, vateteil.
SPiit'frau, tv. = waschvrouw, werkster,
schoonmaakster.
1. —(e) = spoelwater, afspoelsel;
spoeling.
SPiit'ict0Oett, m. = vaatdoek, vadoek.
SPutIttiiptten, 1. = garenwindster.
tv. = werkmeid, werkster, meid
voor 't vaatwerk.
= spoelkom.
SOiiritapf,
garenwinder, haspel.
SOttUrab, f.
SPiitittorrir4tuttg, tv. spoelapparaat, spoelinrichting.
= spoelwater, vatewater.
soutlintrut, tn. = spoelworm, ingewandsworm.
elnuth, m. —(e0, Spiinbe = spongat, bomgat;
spon, bom, plug; sponningplank; kleffe of
weeke plek (in 't brood).
= sponboor.
'SPItnb'boiger,
fpun'ben, fOiin'ben, fcbtv. (ti.) = (met een
spon) sluiten; (met een sponning) in elkaar
sluiten.
sOuttlYipbet, tn. = ploegschaat
fpun'big, fOiitt'big = klef, week, pappig.
Stmatb'tocii, f. = spongat, bomgat.
= diepte van 't vat onder
SOttnbliefe,
't spongat.
StnittlY3a4fert, tn. = spon, tap, plug.
SIntitb'Oeber, m. = spontrekker, plugtrekker.
Spur, iv. —, —en = spoor (nl. nagelaten
teeken van vroegere aanwezigheid); einem
auf bie S. betfen = iem. op 't spoor helpen;
einem auf ber E. fan, auf bie E. foramen =

iem. op 't spoor zijn, komen; bie S. bertieren =
't spoor bijster worden; bon ber S. abbrin.
gen = 't spoor bijster maken, van 't spoor
brengen; feine S.= geen spoor, niet 't minste
schijntje.
fpft'rett, fcbtv. (b) e speuren, gewaar worden,
merken, bespeuren; nacf) etlo. f. naar iets
speuren, zoeken, snuffelen.
— = speurder, snuffelaar.
Spiiirer, tn.
m. = speurhond; snuffelaar, bespieder, spion.
spoorloos.
fiur'to
spiir'najc, Iv. = speurneus, hondeneus, fijne
neus.
m. = speurzin, scherpzinnigheid.
SPurlueite, = spoorwijdte, spoorbreedte.
fpu'tett fie b, fcbtv. (b.) = zich spoeden, zich
ha asten.
jpiit'Aett, fcbtv. (b.) = spuwen.
Square (spr.: skoe'er) = square, vierhoekig
plein.
Squatter (spr.: skoeotte) = squatter, kolonist.
Sr. = senior.
Sr. WI. = feiner 9,7taieftiit.
S. T. = salvo titulo, zonder vermelding van
of behoudens rang of titel (op adressen).
St. = Sant t: Sint, St.; S tit cf : stuk.
it! = st! stil! pst!
Sta. = santa, bijv. Sta. ai = Santa-Fe.
StaaN: longer St. = lange slungel.
Staar, zie t a r.
Stant, m. —(e)C, —en = ctaat; staatsie, pronk,
opschik, pracht, vertoon; grof3en S. macben =
een grooten staat voeren, veel staatsie maken;
fie tjatte fljren beften E. an = zij had haar
mooiste kleeren aan; mit ettv. S. macben =
met iets pronken of staatsie maken.
Staalettbeffigeibultg, tr. = staatkundige
aardrijkskunde.
Stan'tenbuttb, tn. = statebond.
flan-flirt) = van den staat, staatkundig, politiek, openbaar, staats...
= rijksbelastiugen.
StaaWabgaben,
StaaWIlantt, 1.; =attnetiiirige(r) = staats11ambt (of - betrekking); - burger.
StaaWartgetiarigieit, to. = nationaliteit.
StaaWIlangetegettheft, to.; ,anteifie, tr. =
staats zaak ; -leening.
Staaa'llantoaft, tn. = (bij 't gerechtshof)
advocaat-generaal; (bij de arrondissementsrechtbank) officier van justitie.
Staat4'antImitfeliaft, tv.= openb. ministerie.
staateanthelfung, tv. = schatkistpromesse.
StaaWattAelger, m. = staatscourant.

StaaWIlatO g aben,
=bald, iv. ; :banter
rott, T. = staatslluitgaven; - bank; - bankroet.
StaatCl beautter, tn.; =tiebiirbe, in.;

tn. = staatsllbeambte (of -ambtenaar); -bestuur; -burger.

itaaWbiirgerifei) = staatsburgerlijk.
Staat4ibiirgertunt, f. = staatmsb.u=rgesrtascahtsaipei_
Staat4'llbante, to.; :beget,
dame (of staatdame, hofdame); -degen.

StaatCbiener, tn.; :biettft, m.; :bmitane,
to. = staatsil dienaar ; - di enst ; - domein.
Stan 0'11 eintontmett, T. (ob. =cilltihtfte, V.);
zeittrfebtung, W.; 4ifentlahtt, m. = staats11inkomsten; -inrichting; -spoorweg.

StaaWfeinb, m. = vijand van den staat.
Staaa'fittatmett, 43f. = openbare middelen,
financien van den staat.

staat4'gebilube, 1. = rijksgebouw, staatsgebouw.

ftaatOgefiirticii.
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ftaaWgefiibrifit = gevaarlijk voor den staat, Staat4luirtfitaft, iv. = staathuishouding,
staatsgevaarlijk.

staathuishoudkunde.

StaaWilgefangene(r); qlefattatti4, 1.; .11e,, ftaat&Wirtfc4 aftfir4 = staathuishoudkundig.
staatswetenWaft, tv. staatsligevangene, -gevangenis; Staat&tofffenfc9aften,
schappen.

-gezag.

Staat4'gfilubiger,
den staat.

Sta

ITT. =

schuldeischer van

grunbgefetb 1.; =grunbf

ftaatiYhtiffettfcriaftlid) = staatswetenschap-

pelijk.
mooie kamer, salon.
StaaW3inect, m. = staatkundig doel; doel
van den staat).
Stab, m. (e), tithe = staf, stok; staaf
(ijzer, goud); lijst, spijl; duig; meter; ben
S. iiber einen brecben = den staf over iem.
breken; feinen
Welter een miiffen = zijn
weg vervolgen, verder moeten.
StabAen, f. —4, — = stafje, stokje, staafje.
staafijzer.
Stab i elfen, f.
— = stok, paal (voor wijnm.
stok, erwten e. d.)
Italian, Tobin. (b.) = stokken zetten bij.
Stalegotb, f. = staafgoud.
Stabibalter, nt. = stafdrager.
Stab'immuter, nt. = staaf Kamer, ijzersmelterij.
Stablnufttrecte, tv. = wandelend takje.
ftabir = stabiel, standvastig.
Sriteahfittinfirtu4, tn. — = stabilisme, behoudende

nt.; :gut, StaaWaintuter, f.

f. = staats11 grondwet (of -regeling); -beginsel (of -princiep); -domein.
Staateimu4balt, m. = huishouding van den
staat.
StaaWattafWetat, tn. = staatsbegrooting, rijksbegrooting.
staatsalmanak.
StaaWfalettber, m.
Staatnaffe, tn. = schatkist, staatskas.
StaatWfirefte, to. = staatskerk.
Staatnteib, f. = staatsiekleed, gala.
ftaat4Ifug = staatkundig, politiek.
staatkunde, politiek.
Staatnfuginit,
:foftett,
StaaWlIfontroite, tv.; :iiirPer,
dir. = staatsil contrOle, -lichaam; -kosten.
Staat4lrebit, nt. = openbaar krediet, krediet
van den staat.
Staat4'iri4pe, tn. = staatsruif; an ber St.
futtern = uit de st. eten.
Staat4Tunbe, :funft, tn. = staatkunde, politiek.
= galarijtuig, staatsiekoets.
StaaWfutfrfte,
StaaWillaften,
:febre, in.; =mann, m. =
staats Iflasten ; -leer; -man.
ftaaWittiinttifc# = staatsmans ..., van den
staatsman.
= staatsbeginsel, staatsStaat4'ntaxinte,
princiep.
Staat4'utittifter, m. = minister (van den staat).
Staat&tufttiftertum, f. = ministerraad.
(opper)hoofd van den
etaaWoberbaupt,
staat.
StaaWbfottoutle, tv. staathuishoudkunde.
Staat4'04Mter, nt. = pachter van den een of
anderen tak van de staatsinkomsten.
= staatspapieren.
Staat#1,a0fere,
StaaWpfarrer, m. = beeedigd geestelijke.
Staatniferb, f. = paradepaard.
= praktische politiek.
StacttOnagW,
StaaWprofutator, m. = procureur-generaal.
= staatsraad, lid van den
StaaWrat,
staatsraad, (ook alleen een titel).
StaaWreitt, = staatsrecht.
ftaatVrecOtfir0 = staatsrechtelijk.
staat4'recbtlebre, tn. = leer van 't staatsrecht.
StaaWreflgion, Iv. = staatsgodsdienst.
StaaWruber, 1. = roer van (den) staat.
StaaWfarbe, tv. = staatszaak.
staaWfitat m. = schatkist.
StaaWfchufb, to. = staatsschuld.
Staat41Mulbfrtein, m. = schatkistbiljet.
StaaWifeiretiir, m.; :Regal, f.; :ftetter, is. =
staatslisecretaris; -zegel; -(of rijks)belasting.
StaatCftreick m.; :uuttoiii3ung, m. =
staats greep ; -omwenteling.
Staat4'uniform, tn. = groot tenue.
StaatCliberbefferung, tv.; :berfaffuttg, tn.;
:bermiigen, f. = staatsilhervorming; -regeling (of grondwet); -vermogen.
Staat4'bertrag, m. = politiek of maatschappelijk verdrag.
staatsbestuur.
etaat4'bertuattung, tn.
Staat&boranfittag, m. = staatsbegrooting.
Staat4luagett, m. = staatsiekoets.
staatnuetnett, to. = staatkunde, politieke
wiisheid.

Stabilitiir, tn. — = stabiliteit, standvastigheld, vastheid.
Stab'reint, tn. = stafrijm, alliteratie.
StaWabotbefer, m. = garnizoensapotheker.
rel r3t, m. = officier van gezondheid le
ktlaa a
StaD4'botioitt, nt. = kapelmeester (in 't leger).
Stablitber, 1. = staafzilver.
Stab4'offi3ter, m. = hoofdofficier.
StabCq-uartier, f. = hoofdkwartier, kwartier
van den staf.
StaWtroutpeter, nt. = trompetter-majoor,
kapelmeester (bij de kavallerie en veldartillerie).
Stab'trager, m. = stafdrager.
Stablibungen, V. = staafoefeningen.
ftaccalo = staccato.
Sta'itet, m. — —n = stekel (van planten,
van 't stekelvarken), angel (van bijen), prikkel (om aan to drijven), tong (van een gasp);
tniber ben S. te g en = de verzenen tegen de
prikkels slaan.
Sta'rbelbeere, iv. = kruisbes, doornbes.
sta'cOeibeerfOantter, m. = harlekijn (een
Winder).
Sta'rbetbra4t, nt. = prikkeldraad.
StaltelbraOt3autt, m. = afsluiting van prikkeldraad.
= stekelvisch, stekelbaars.
StaItelfifet),
fta'cljeffiiirmig = stekelvormig, prikkelvormig.
StaAelginfter, m. = gaspeldoorn.
StaltePituter, $1. = stekelhuidigen.
fta'rbe(e)iicbt, fta'cO(e)fig = stekelig, vol stekels, vol prikkels, stekend, prikkend.
ftaAeitt, fcbtv. (b.) = steken, prikken, prikkelen, aanprikkelen, aanhitsen, aandrijven.
Stasitetrebe, Is. = stekelige woorden; stekelig of scherp gezegde; scherpe rede.I
Stairbetroc4e, m. = stekelrog.
Sta s atelfcipvein, 1. = stekelvarken.
Stadet' zie Staret.
— = (fiibb.) schuur.]
ISta'bel, m.
[Sta'ben, tn. --4, — = oeverrand, wal, kale.]
bier = stadium, renStalytuut,
baan, loopbaan; ontwikkelingsperiode.
—, Stlibte = stad.
stabt,
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Stabt'berorbitetenberfantutfutta, iv. = verStabramt, f. = stedelijk ambt; stadhuis.
gadering van den gemeenteraad.
burgemeester.
Stabfamtmantt, m.
Stabt'llbiertet, f.; :boatel, in.; :lunge, iv. =
m.
=
gemeentearts.
Ztabt'arat,
= spoor(weg) door de stad, stadslIwijk ; -gevangenis; -waag.
Stabrbaipt,
= vigelant, huurrijtuig.
Stabfivaneit,
stadsspoor, tram.
stadswapen.
Stobt'bounteifter, nt. gerneentearchitect. Stabt'ituabpeu, f.
ftobt'betannt----- algemeen bekend, alombekend. Stabtluefen, T. = gemeentewezen.
in.
—,
—n
= estafette, (rijdende)
m.
=
stadbewoner,
stedeling.
Stafetfte,
Stobtfbetuobtier,
Stabfbier, 1. = bier in de eigen stad ge- renbode.
—n = stofStaffa'qe (spr.: faazje),
brouwen.
fage, stoffeering; figuren (op schilderij).
Stabtliiirger, ut. = (stedelijk) burger.
—n = sport, trede, trap (eig.
= gemeentewet.
Staffet, iv.
Stiib'teorbnuna,
m.

— = stedeling, burger, stad-

bewoner.

Stabletaa, m. = vergadering van de afgevaardigden uit de steden.

StiWtelurfett, f. = gemeentewezen.
Stabtlinfe,

stadsmensch, stedeling.

Stabt'llaebiet, T.; :gefilittaltiO, 1.; :neaenb,

in. = stads II gebied; -gevangenis ; -wijk.
= stedelijke gemeente.
Stabt'aemeittbe,
= rechtbank van eerste
Stabegericbt,
instantie, kantongerecht.
Stabt'aefOriic4,f.= algemeen gerucht, praatje.
Stabtfarabett, m. = stadsgracht,
Stobt'aut, f. = stedelijke bezitting.
stadskas.
Stabt'Oauptraffe, iv.
kapitein van de
StabtibattOttnatitt, m.
stadswacht, plaatselijk kommandant.
Stabt'4410, = stadhuis.
ftablifeb = steedsch, stedelijk, gemeentelijk;
bie itabtifcbeit OebOrben = 't gemeentebestuur;
bc0 ftabtifcbe 2eben = stadsieven; ft. ge,
fteibet = steedsch gekleed.
gemeenteontvanger.
tabtliinmerer, in.
tabtlaffe, in. = stadskas.
= stadsbabbelaarster.
tabtliatfite,
[Stabt'ittectit, tn. = stedelijk politieagent].
Stabrfontutattbattt, m. = plaatskommandant.
= stadsklanten.
Stabtluttbeit,
itabtlitubia = die de stad kent, bekend in
de stad; alom in de stad bekend, publiek.
ftabrittubiaertueife = zooals algemeen in
de stad bekend is, zooals iedereen in de stad
weet.
Stabt'llfeben, f.; :mauer, iv. =
stads leven; -menschen (of stedelingen);
-muur.
Stabt'utifi3, iv. = schutterij.
Stabrtteulafeit, tn. = stadsnieuws.
= stedelijke overheid.
Stabt'obriafeit,
Stabt'Pfeifer, m. = stadsmuzikant.
eerste gemeentegeStabtlAtitifuO, m.
neeskundige.
platte grond (van de stad).
StabrOlan, m.
Stabt ' Oolipt, in. = stedelijke politie.
= stadspost.
StabtVoft,
Stabt'rat, m. = gemeenteraad; ook: college
van Burgemeester en Wethouders; ook: wethouder.
:reilenber, m. =
Stabt'llrelniaung,
stads reiniging ; -reiziger.
= rechter in eerste instantie,
Stabt'riMter,
kantonrechter.
Stabtjefireiber, ambtenaar ter secretarie.
Stabt'llfitttib, m.;:frbute, in.; :fciptirat, m. =
stads- of gemeente schuld ; -school; -schoolopziener.
Stabt'fieget, = stadszegel.
Stabtlotbat, m. = schutter.
Stabt'llteit, in.; :tor, 1. = stadsliwijk;-poort.
Stabtlierorbtteter, m. = gemeenteafgevaardigde, gemeenteraadslid.

en fig.), bordes, graad, echelon.
—, —en = (schilders)ezel.
Staffetei ' ,
bij trappen, bij sporten,
itaffelfartnia
trapsgewijze.
Staffelutetipbe, in. = staffelmethode.
ftaffie'ren, fcbtv. (b.) = stoffeeren, versieren,
opwerken.
Staffie'rer, tn. -4, — = stoffeerder, garneerder, decorateur.
Staffle'rung, iv. —, -eu = stoffeering, versiering.
= stag.
—e u.
stag, T.
stagnation', iv. — = stagnatie, stilstand.
itaanie'ren, fr-biv. (b.) = stilstaan.
Stab', m. —(e)&, —e u. Stable = staal (eig.
en fig.); bout (in strijkijzer); [norbb.: staal,
monster].
= staalwerk.
Stabrarbelt,
ltablfartia = staalachtig.
f. = staalbad.
ftabt'btau = staalblauw.
Stabrbruntten, m. = staal(water)bron.
fcbin. (b.) = stalen, harden.
fliibIertt = stalen, van staal.
Stribt'ller3, f.; : fabrir, = staal fl erts ; -fabriek.
kastje of loket in een kluis,
Stabl'facti,
safe-loket.
Stabileber, iv. = stalen veer, stalen pen.
Stabiljantmer, m. = staalharner; stalen
hamer; staalfabriek, staalhut.
ttatil'hart = staalhard.
= staalhut, staalfabriek.
Stabiliiitte,
Stabriatnitter, iv. = kluis, safe.

Stabilinobf, m.; =Matte, iv.; :rofb f. =
stalen knoop; st. plaat; st. mos.

Stabt`febrattf, tn. = brandkast.
staalgraveur.
StablifteMer, m.
StabUftlit, m. = staalgravure.
stalen
waren, stalen voorStablituaren,

werpen.
Stabilvaffer, 1. = staalwater.
Stabl f tverf, = staalhut, staalfabriek.
Stii4r, zie Star.
[Stale, —n; stalen, tn. —C, — =staak, Stang, staaf, paalj.
= houterig.
Statet', T. —(e0, —e = staketsel, staket, hek.
Staie f te, —n = paal; staak; ook =
StaaM
ftarfaf to, zie ftaccato.
Stataamit', in. —(e)& u. —en, —e(n) = stalagmiet, druipsteen (staande op den bodem).
Stataftit', m. —(e) u. —en, —e(n) = stalaktiet, druipsteen (hangende aan 't gewelf).
Start, m. —(e) , Stafte = stal, hok, kot; ben
St. 3umacben, ivenn bc0 $ferb geftobten fit =
den put dempen, als 't kalf verdronken is.
m.; :befett, m. =
Stain' angua, tn.;
stal lI kleeding; -boom (of latierboom); -bezem.
Stairbecie, in. = schabrak, staldek.
ftallett, fcbiv. (b.) = stallen; huizen; mit
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Ztanbagenoffe.

einem ft. = met iem. stallen, 't met iem. Stantnetafet, tv. = stamtafel, stamlijst, gekunnen vinden.
slachtslijst.

Gtainfittterung, tu.; :abet, tv.; :Reimfe, 5tantnetift0, m. = tafel van de stamgasten.
m.; :gab, 1. = stall! voeder(ing); -vork; -jon- Stantnt'bater, tn. = stamvader.
gen (of -knecht); -geld.
Stantnt'berntiin en, T. = grondkapitaal, oorStall'Ilinde, m.; =lunge, tn.; :fnectit, m., spronkelijk vermogen.
:Irma, f. = stallIbuis, -jongen; -knecht; ftantneberivanbt = stamverwant.
-kruid.
Starant'llbertuanbtfitaft, m.; =butt f.; :wort,
Stall'Illaterne, tr.; :melfter, m.; :ntiete, W.= f. = stamilverwantschap; -yolk; -woord.
stalillantaren; -meester; -huur.
Stanttn'tuert, m. = grondwaarde, innerlijke
ftenneiftern, Rhin. (ti.) = den ruiter spelen. waarde.
Stal'Inng, tn. —, —en = stalling; stalgeld.
StamOrban, m. = pise-bouw (in stampaarde).
StnutOje, tv. —, —n = stamper, klopper,.
Ztait'llittc4e, tn. = stalwacht.
juffer.
Ztant'but, f. = Stamboel, Konstantinopel.
atantut, m. —(e)4, etettrune = stam, tronk ftant4i'fett, fci-u. (tj.) = stampen, tijnstampen,.
(van een boom); schacht (van een zuil);
(volks)stam, geslacht, famine; stam (van
een woord); vaste deel (van een regiment,
in tegenstelling met de rezerve); stok (in
't kaartspel); gemeenschappelijke speelkas;
einen S. fegeln = een potje of partij kegelen.
Stanint'aitie, tn. = oorspronkelijk aandeel.
Stainnebaunt, m. = stamboom.
Stantut'bucii, f. = stamboek; album, vrienderol.
Stantnt'burfOtatt, f. = albumblad.

StantnebuCtabe, m. = stamletter.
Stamm' burfiber4, m. = albumvers, vers in
een vrienderol.
ftant'nteln, fchm. (h.) = stamelen, stameren,
stotteren, hakkelen.
Stamnfettern, V. = stamouders.
Itatrenten, fchtn. (f.) = stammers, afkomen,
af komstig zijn.
Stantneenbe, f. = stomp, onderste einde van

een stam.
etanint'enbung, tn. = uitgang of slotletter
van den stam.
Stantneerbe, m. = erfgenaam van een geslacht.
ftam'mern, fc0 tn. (h.), zie ft am m et n.
Stanttnifage, tn. = afkomst, geslachtslijn,
geslachtsopvolging.
etainnt'fortn, tn. = stamvorm (van een woord).
stantnenaft, nt. = vast bezoeker, habitué,
stamgast.
Stammliut, f. = stamgoed.
ftainnehaft = tot den stam behoorend; ook =
ft a in in i g.
Stamin'llbatter, m.; :ijatt4, 1'4 =10I3, 1. =
stam II houder; -huis; -hout.
ftantintig = hoog, hoogstammig; krachtig,
flinkgebouwd, stevig, pootig.
Gtantntlattital, 1. = grondkapitaal, oorspronkelijk kapitaal.
Stammlarte, W. = stokkaart.
Stantin'tneipe, tn. = vaste herberg, stamkroeg.
Stantntlanb, f. = land van afstamrning.
stantneter, nt. —4, — = stamelaar, stotteraar.
Stantmlinte, tn. = stamlijn, geslachtslijn;
hoofdlijn.
StammInutter, tn. = stammoeder.
Stantuti4irtoritiit(4aftle), tn. = prioriteitsaandeel.
Stantneregifter, f. = stamregister, stamlijst.
Stantnt'rei4, 1. = stamscheut, wortelscheut.
stainnt s roffe, In. = naamlijst, inschrijvingslijst,
naamrol, stamrol.
etantnt'filbe, tn. = stamlettergreep.
Stanint'fith m. = familieslot, familieverblijf,
stamslot, stamverblijf; voorvaderlijk verblijf;
eerste woonplaats.
etantntiOraMe, tv. = stamtaal.

stooten; stampvoeten.
StatitVfer, m. —4, — = stamper (persoon
en werktuig), klopper, stouter, juffer.
StantOferbe, tv. = stampaarde, pise.
StantOrtictu4, f. = suikerstamperij.
StantOr li milt*, W.; :Wert f. = stamp 11 molen ;
-werk (of -machine).
Staub, m. --(e)4, Stiinbe = stand (van de
zon, 't water, den barometer, de prijzen e. d.);
staat, stand, toestand (van zaken, kwesties,
gezondheid, vermogen e. d.); stand, klasse
(in de maatschappij); standplaats, plaats
(van 't wild, rijtuigen, kramen, bij 't schieten); ber S. ber ebe = de gehuwde of de
echtelijke staat; an er ftanbe fein = buiten
staat zijn; er ift gut Int S. = goed gezond;
ettn. (gut) fm S. ertjatten = goed onderhouden;
imftanbe fein = in staat zijn; in ftanb feten =
in staat stellen ; er tnirb einen fitIveren (harten)
S. haben = een harden dobbel, 't hard to
verantwoorden, heel wat moeite hebben;
e tnirb einen fchtreren (harten) S. haben =
't zal heel wat moeite kosten, heel wat voeten in de aarde hebben; einen fchtneren S. mit
einem haben = heel wat moeite met iem.
hebben; ein Vann bon Stanbe = een voornaam man; 3u ftanbe bringen, fommen =
tot stand brengen, komen; S t a n b e= stenden, staters, vertegenwoordigend lichaam en
etanb sours: een lid van zulk een lichaam;
zie ook tebig.
Stattibarb (spr.: stended), m. —(4) = standard,
standaard, maat, richtsnoer.
Stan'barbtuert, T. = standaardwerk.
Stattbarle, tv. —, —n = standaard, rijksbanier, ruitervaan; staart, pluim (van wolf
en vos).
Stanbarlentrhaer, m. = standaarddrager.
Stantamunt, tn. = stalboom, latierboom.
Stattb'bith, f. = standbeeld.
Stannten, f. —b, — = serenade.
EStattibe, tn. —, --n = vat, kuipi.
Stiin'be, V., zie Staub.
Statt'brOand, 1. = stategebouw.
Stiin'ber, in. —4, — = stander (voor para-plu's e. d.); paal, steuripaal; stelvat.
Stiintbefaal, m. = statezaal, statekamer.
Statt'be4abet, in. = hooge adel.
Stan'be4antt, 1. = (bureau van den) burger-lijken stand.
St anib e4 au4 tu ei4, iv. = jaarstaat.
Stan'be4beantter, m. = ambtenaar van den
burgerlijken stand.
Statt'be4e1y, tn. = huwelijk in zijn (haar)
stand.
ftatt'be4gentiifi = volgens of overeenkomstig
zijn stand, in den stand.
etatt'be6genoffe, m. = standgenoot.
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Statt'be4afeifteit, tn. = gelijkheid van stand.
Stantegierr, nt. = groot of voornaam heer;
lid van de staten.
ftantWierrliM = als een groot heer, van
een groot heer.
Stan'be#0errf4jaft, tn. = heerlijkheid, baronie.
ftan'be4ntiif;tg, zie ftanbUgentaf3.

ftiirten.

Stan'aenful,fer, f. = staaf koper.
Stan'aenfetter, to. = kraanladder.
Stategettpferb, f. = disselpaard.
Stattsgenpomabe, tn. = pomade in lange
stukken, batons.
Stan'tlenfittoefel, m. = pijpzwavel.
Stan'nenfeife, in. = zeep in staven of pijpen.
Stan'oenfiegerIad, m. = pijplak.
Stan'aettflIber, f. = staafzilver.
Stan'nenftlargel, m. = staafasperges, slier-

Stan'benwrfon, to. = iem. van voornamen
stand.
Stan'barenifter, 1. = register van den burasperges.
gerlijken stand.
Stan'bekiidflditen, $f. = wat men aan zijn Ztan'oenftabt, m. = staafstaal, staal in staven.
eigen of aan een anders stand verplicht is; Stan'aentverf, f. — samenstel van staven of
eischen van den stand; au, S. = met 't oog stangen, hekwerk.
op mijn, zijn enz. stand.
Sta'nOtauL m. = Stanislaus.
Ztattf, m. —(e)& = stank; S. fiir Zanf = stank
ftan'betotbrici = in strijd met den stand.
voor dank.
in.,
:Perfantinfung,
Iv.
=
stateStitn'betag,
vergadering.
Zain'ter, m. --4, — = stinker, stinkdier;
Stnutvgelb, 1. = sta-, staan-, stand-, marktgeld. twistzoeker, twiststoker; snuffelaar.
ftanbliaft = standvastig, volhardend; f. be. Stiinfereti, tn. —, —en = stank; twist, ruzie,
bau)3tert = strak en stijf volhouden, voet bij
gehaspel, twiststokerij.
stuk houden.
ftiin'f(e)rig = stinkend.
Stanbsilaftigfeit, tb. — = standvastigheid, ftiinifern, fcbtb. (b.) = stinken; twist of ruzie
flinkheid, volharding.
maken; (naar iets) snuffelen.
Stauttior, 1. —(e0 = stanniool, bladtin.
ftanblialtett, ft. (b.) = standhouden.
itiin'big = blijvend, vast (ftiinbige (arnifon, Stattniorpapier, 1. = stannioolpapier, zilverftanbige4 einfommen), bestendig, voortdurend. papier.
Stan'3e, tn. —, —n = stanza, strofe van acht
ftkin'bifit = stende ..., naar standen.
stanWiriittter, m. = straat-, marktkramer.
regels; stempel, doorslag.
m.
=
standplaats.
ftan'on, fcbib. (b.) = stempelen, uitslaan.
Stanb'ort,
Stanb'paufe, tn. = strafpreek, en zie Staub,. Sta'Pet, m. ---&, — = scheepstimmerwerf,
stapel; entrepOt; [stapel, hoop]; bum S.
rebe.
Stanb'pferb, f. = postpaard, wisselpaard.
(faufen) faffen = van stapel laten (loopen) (eig.
Stanblninft, tn. = plaats, standpunt, gezichts- en fig.).
punt; ba& ift ein iibertnunbener S. = dat heeft Sta'pelliniiter, V.; :banbel, m. = staPe111zijn tijd gehad, daar zijn we boven verheven; goederen ; -handel.
einem ben S. fiat maoben = iem. zeggen Stet'Oeffauf, m. = 't van stapel loopen.
waar 't op staat, iem. op zijn plaats zetten.
fta'peltt, f Mb. (b.) = stapelen, opstapelen.
StanWanartier, f. = garnizoen; (in 't veld) Stainfllort (ob. :010), m., =red* f. = stakantonnement.
pelliplaats; -recht.
Stanb'rec4t, 1. = krijgswet, korte militaire Staple, m. —, —n; StaPf(e), m. ..fen( ),
rechtspraak, standrecht.
.. fen = indruk (van den voet), voetspoor,
voetstap.
itanWretOtlich = standrechtelijk.
Stanb'rebe, W. = strafrede, strafpreek.
[itaplen, fcbiu. (. u. f.) = stappen].
Stattb'rebner, m. = strafredenaar.
I. Star, tn. —(e)4, —e = staar (een oogziekte),
katarakt; einem ben S. ftedjen = iem. de staar
Stanblionel, m. = standvogel.
Statt'ge, W. —, —n = stang, staaf, staak, lichten; fig. iem. de oogen openen.
roede (voor gordijnen); steng (van den mast); II. star, tn. —en u. —(e0, —e(n) = spreeuw.
disselboom; stok, rek; tak (van een gewei); star, m. —(eA —e = ram.
pijp (lak); staart (van vos en wolf); (stud.) ftarsblinb = staarblind.
hoog bierglas; einem bie S. batten = iem. ftarf (fader) = stark (Krnte, seine, 91erben,
bijstaan, iems. partij (op)nemen, 't voor iem. Giebiicbtni, GieruM, fieift, i'-fer, ,jeer, Sinb,
opnemen, ook: iem. aandurven, zich met iem. Maud, 2ic0t, Vtu&brucf, Mauer, geftung, Zucb,
kunnen meten; bei bet S. bteiben = bij 't Oetrattf); krachtig (Stimme, 63laube); zwaar
onderwerp blijven, niet afdwalen; ook: vol- ()3igarre, Scblaf); hevig (Negen, groft, Scbnee,
(Sepofter); talrijk, groot (Oeferffd)aft, (tlefolge,
houden, niet wijken; fhb an bet S. batten =
niet afwijken, er bij blijven, voet bij stuk 9Inbang); groot, goad (Stunbe, Mile); dik,
zwaarlijvig; stark, doorkneed, bekwaam; NO
houden; eine Lange S. = magere staak.
Stiinsgelclien, 1. = stangetje, stokje enz., zie ift 3u f. = dat is to stork, to erg; to gek;
er ift f. in ben Zieraigen = diep in de veertig;
Stange.
inigfeit macbt f. = eendracht maakt macht.
Statt'nenfiefett, m. = bezem met langen steel.
ftarrbeleibt = lijvig, dik, zwaarlijvig.
Stan'genbo4ne, tn. = (stok-, klim)boon.
Stan'nenelfen, f. = staafijzer.
Starle, tn. —, —n = hokkeling, vaars.
Stiiffe, n:). —, —0 = sterkte, kracht, macht;
ftanigenfijrntig = staafvormig.
dikte, dikheid; sterke zijde, fort; stijfsel;
Stan'oettaebith f. = stanggebit.
of
netwerk
f.
=
raamwerk
zie ook Sterfe.
Statt'gengeriift,
111 . = stijfsel II blauw ;
van staken.
starleilbtait, f.; = f
-fabriek.
Stategettaitter, f. = ijzeren hek.
Statt'genotb, f. = staafgoud.
Starlegrab, in. = sterktegraad.
Stategett4o13, f. = jong hoot, onderhout, Starleguntini, f. = dextrine.
hakhout.
Starlellfteifter, tn.; :mail, f. = stijfsel II pap ;
Stan'ilettfuget, in. = stang-, staaf- of bout- -meel.
kogel.
itiirleit, WI (b.) = versterken, stark of
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krachtig maken; (ben 9'tut) verlevendigen;
efnen fn etiv. f. = iem. in iets versterken
of stijven; (linnen) stijven.
ftartienb = versterkend.
stiirlerin, iv. —, —nen = stijfster.
ftart'filefgnb = sterk- of snelstroomend.
ftariVaubig = sterk in 't geloof.
Itart'inoMig = sterkgebeend, pootig.
ftartleibio = zwaarlijvig.
Starrielbigielt, iv. — = zwaarlijvigheid.
Stiirlung, iv. —, —en = sterking, versterking, 't stijven.
versterkend middel.
Stliefungftnittet, f.
staentatf, = spreeuw, spreeuwtje.
staroft', nt. —en, —en = starost (Poolsch;
zzooveel als: oudste, landvoogd, goeverneur).
—, —en = starostij.
Staroftei',
ftarr = star, stijf; (van 't oog, den blik) starend; onbeweeglijk, strak; verstijfd (bor
atitte, Scbrecfen); stijfhoofdig, koppig; f. unb
fteif = stijf en strak.
Star're, zie Starrbeit.
ftar'ren, fcbiv. (b.) = verstijven, stollen;
staren, turen, staroogen; bon Scbmut, bon
65olb ftarren = stijf staan van slik, van goud;
gang guropa ftarrt in eaffen = is tot de tanden
gewapend.
Starreit, iv. — = stijfheid, onbeweeglijkheid, strakheid; stijfhoofdigheid.
Starrlobf, m. = stijfhoofd, stijfkop.
ftarrliibfig = stijfhoofdig, (-)koppig.
starrliiiqtafeit, iv. — stijfhoofdigheid enz.
Stararantbf, nt. = stijfkramp, doodkramp,
tetanus (krampachtige verstijving van 't geheele lichaam).
Starr'finn, en. = stijfhoofdigheid, koppigheid.
ftarrifinnia = stijfhoofdig, koppig, eigenzinnig.
Starrlurtjt, = katalepsie, zinvang, verstijving.
Start, in. —(e) ,
it. —e = start, beginpunt (van wedrennen e. d.).
ftarlen, fcbm. (b.) = starten.
Sta'fe, Sta'fiL iv. — = stazis, staze, stilstand van vochten.
[flat = langzaam, bedaard].
fiat, zie ft e t.
ftata'rifit = statarisch, langzaam voortgaand;
ftatarifcbe 2eftiire = verklarend lezen.
NMI; 2c., zie ftetig 2c.
— = statica, evenwichtsleer.
Stalit,
Station', iv. —, — en = station (van spoorweg,
postwagen e. d.); standplaats; staatsie, bidkapel, heiligekapel; S. macben = rust of halt
houden : freie e. = kost en inwoning.
ftationar' = stationair, blijvend, vast.
ftationie'ren, fcbto. (ti.) = stationeeren.
Station4'gebaube, 1. = stationsgebouw.
Station4'ficiiiff, = wachtschip.

etattbhiiffe.

S. = een goed woord vindt een goede plaats;
att ninbeg S. annebmen = als kind aannemen;
an Babrun0 S. = bijwijze van betaling.
ftatt, $rtil). mit (Sen. = in plaats (van); f.
baf3 = in plaats dat.
Stiitle,
—n = (vaste, blijvende) plaats.
ftaften: bon f. gefn = vorderen. opschieten;
gebt rubig bon 1. = 't gaat kalm zijn gang;
au 1. fommen = te stade of te pas komen;
ook bonftatten, luftatten.
ftatt'finbett, ft. (l.) = plaats hebben, pl. yinden, gebeuren; [verhoord worden, toegestaan
worden, te pas komen, op zijn plaats zijn].
fiatt'lleben, ft. (b.): einer Oitte = een verzoek plaats geven, verhooren, inwilligen.
ftatt'Oaben, unr. (ti.) = plaats hebben, gebeuren.
ftatrbaft = geoorloofd, toelaatbaar, mogelijk;
geldig.
— = stadhouder, goeStatrbalter, m.
verneur.
Stattbatterer, iv. —, —en = stadhouderschap,
gouvernement.
Stattliatteritt, iv. —, —nen = stadhoudster,
landvoogdes.
Statt'balterfitaft, iv. = stadhouderschap,
landvoogdij(schap).
ftatt'llit = statig, forsch (gricbeinung, aigur);
deftig (Sobnbat* %O.eben, t■ err); flink
(attung, Sammtung); degelijk, overvloedig
(nabfaeit); aanzienlijk (Oefcbenf, Summe).
StattliMiett, iv. — = statigheid enz.
Sta'tue(ook: Statu'e),
—n= standbeeld,
statue
Statuetle, iv. —, —n = statuette, beeldje.
ftatuie'ren, fcbiv. (b.) = statueeren, vaststellen;
toestaan; zie xentb et.
Statur', iv. —, —en = statuur, lichaamsgestalte.
Sta110, m. — = status, toestand.
= status quo, de vorige
Statn4cluo', m.
toestand (tot nu toe).
Statut', f. —(e)&, —en = statuut, regeling,
reglement, bepaling.
ftatuta'rifcb = statuarisch, volgens (of in) de
statuten.
ftatu'tennif#g = volgens de statuten.
Staub, m. —(e) = ('t) stof; ficb auk bent
Stattbe macbeit = zich uit de voeten makes;
bfe Sacbe bat biet S. aufgeivirbett = heeft
veel drukte of veel gedoe veroorzaakt ; etb). in
ben S. *ben = iets in 't stof sleuren.
ftauffartin = stofvormig, stofachtig; poedervormig.
stortbeek, stuifbeek.
Staub'bruk m.
ftaub'bebectt = met stof bedekt.
stoffer, plumeau.
Staub'befen, m.
Staub'beutet, m. = stuifmeelzakje, helmknopje.
Station4lborfte4er, tiorftanb, :bertvalter, Staub'bfiite, iv. = meeldraadbloem.
tn. = stationschef.
borstel, schuier.
Staubi biirfte, iv.
ftatikW = statieus, pronkend, pronkerig, met StifutecOett,
— = stofje.
staatsie, deftig, elegant.
Staub'berfel, m. = deksel tegen 't stof.
ftalifcb = statisch, evenwichts...
Stau'berfen, 1. = reservoir (bij Talsperren).
= (van paarden) onwillig staan blij- ftau'ben, fcbiv. (ti.) = stuiven.
vend, koppig.
ftiin'ben, fcbh). (b.) = stuiven, stoffen.
figurant.
Statift', m. —en, —en
Stau'ber, tn.
— = stoffer.
statritif, iv. —, —en = statistiek.
Staub'erbe,
= losse grond.
Statiltifer, m. — = statisticus.
Staublaben, nt. = meeldraad.
statiltin, iv. —, —nen = flgurante.
ftauteneboren = in 't stof geboren.
ftati'ftifr4 = statistisch, statistiek.
Staub'nefiifb 1. = helmknopje.
Statib', f. —(e)4, —e = statief, voetstuk, voet. Staubt hentb, f. = stofkiel, stofbloeze.
statt, — = plaats, plek; an mefner S. = stautebilite,
stofkleed, stofmantel; stofin mijn plaats; ein gut0 fort finbet eine cute wolk.

ftaubig.
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ftatt'big = stoffig, vol stof.
Staub'llfautut, m. ; =fittet, tn. = stoflikam,
-kiel (of -bloeze).
—e = wolfsveest, padStiittfaing, m.
destoel.
Staub'mantet, tn. = stofmantel.
Stauti'utebl, f. = stuifmeel.
Statth'regen, m. = stofregen.
Staub'fiicteben, f. = sponszakje (van de graveurs).
Staublattb, m. = stuifzand.
= stijl, stuif(meel)weg.
Ctautfineg,
Staubluirtiel, m. = dwarreling van stof,
opdwarrelend stof.
= stofwolk.
Staublvolie,
Stau'ite, tv. —n; St., m. —0 = mof,
wijde overmouw; hoofddoek; stapel (vlas, turf).
ftau'ttett, fcbtn. (b.) = stooten, stuwen; opstapelen; einen bor bie Zilr ft. =iem. de deur
uitduwen of uitzetten.
—n = struik, heester; fiber
Stau'be, tn.
Stnct unb S. = over heg en steg.
ftausbett tiff), fcbiro. (b.) = als heester of struik
opschieten; (bont eatat) kroppen maken.
ftautbenartia = struikachtig, heesterachtig.
heestervormig.
ftatrbenfiirutig
heestergewas.
Stau'bettgetuac, f.
Statt'benfalat, m. = kropsalade, kropsla.
heesterachtig.
ftautbig
ftau'ett, 1cbtn. (b.) = (water) opstuwen ; (wtren
in 't schip) stouwen, stuwen, pakken; opeenpakken; fleb f. = opgestuwd worden, rijzen,
samenpakken.
— = stouwer, stuwer.
Stau'er, en.
[Stauf, m. — (e), —e beker, bokaal, glas, pot].
= Staufen (een berg, ook naam
Staulett,
van een geslacht).
I. ftau'nen, fcbin. (b.) iiber [ob. mit Zat.] =
zich verbazen, zich verwonderen, verbaasd
zijn of verbaasd staan over; [staren].
= verbazing, verwondering.
II. Stau'nen, f.
ftau'nettftert,
= verbazend, verbazingwekkend.
Staupliefen, nt. = geeselroede.
—n = geesel(roede); droes,
Stau'pe,
snot (een veeziekte).
fcbtn. (b.) = geeselen, tuchtigen.
—, —en = stouwing, stuwing.
Stau'ung,
stouwwater, opgestuwd
Staulnaffer,
water.
Std. — Stiid.
Stearin', f. —(e)& = stearine, gezuiverde talk.
:littt,
= stearinekaars.
Stearinlery,
Stectratifet, nt. = doornappel, steekappel.
Stertybabn, tn. = renperk, renbaan, strijdperk,
tournooiveld.
Sterfillaunt, m. = hulst, steekpalm.
Stectrb erten, 1. = steekbekken, steekpan, ondersteek.
StertyDeitel, :beutel, tn. = steekbeitel.
Steciretite, tn. = hulst.
Stecircif en, 1. = steekijzer, beitel.
I. fte'rbett, ft. (b.) (bu fticbit, er Witt; ftacb,
ftdcbe; fticb! geftncben) = steken, prikken;
(einem (pry . einen) in ben 2Irnt f.); (eine Mabel,
bie Bonne) fticbt = steekt; (ein ecbivein)
steken, slaehten; (ntein (Pttict) fticbt ibm in bie
V.tugen, in bie %ale = steekt hem de oogen
uit; in (bie) See f. = in zee steken; (bie
Vteugier, ber Muttniften, ber Ritel) iticbt On=
prikkelt hem; Ina& bat bid) geftabett! wat
mankeert je toch! (einem ben Zegen in ben
2efb) steken, stooten; (einen 93iiren) dooden,

Zteeptettafe.

vellen; eine 1arte ftfcbt bie anbere .ob. man
fticbt eine natte mit ether anbern = slaat,
neemt; (in Slupfer, in Stabs° graveeren, snijden; Sitben = vitten, letterziften, muggeziften; ink Mote f. = naar rood zweemen; [er
fticbt getuartig auf einen 43rofeffor = hij zou
dolgraag professor worden]; zie ook: tt.afer,
bauen, star I.
= (in ber Seite) steek in de
II. Ste'cliett, f.
zijde; gravure; S. nacb bem hinge = ringsteken.
Ste'tter, m. — = graveur; lanse)steker; slagveer (aan een geweer); (verre)kijker.
Ste'rberfobn, m. = grveerloon.
Ste'cijerf cWofi, f. = steekslot (aan een geweer).
S t e rirlIffiene,
tu.; z i.linfter, en.;
;
zbeber, m. steeklivlieg, -vork (of drietand ,greep); -brem (ook gaspeldoorn); -bevel.
Stedrfiffen, 1. = graveerkussentje.
= steekmug.
butyl:nib:1e,
= steekpalm, hulst.
SterirtiaInte,
zie s teci)t)tin.
Sterirptath
Stecirring, nt. = steekring.
Sterirfattet, tn. = steekspelzadel.
Sted'ambati, nt. = handaambeeld.
Steirtieden, zie etecbbecten
dooppak; doopkussen.
Stecrbett, 1.
Stettbrief, = steekbrief, verzoek of bevel
tot aanhouding (met opgave van signalement
enz. van den vervolgde).
ftecrbrieffirli nerforgen = een verzoek ofbevel
tot aanhouding uitvaardigen tegen.
I. Steclen, tn.
stok, staak.
—=
II. ftee'fen, fcbin. (b.), [ba& intranf. anti). im
ftai, itafe] = steken (d. brengen, plaatsen,
zetten, doen; ben Zegen in bie Scbeibe, einen
$fabt in bie trbe, env. in bie einen
in& Obefangni.?" f.); einen in ben Bunten Mod ob.
unter bie Sotbaten f. = iem. soldaat laten
worden; steken (tletb in ettv. 1., einen Oraten an
ben spid, einen Strauf3 cm ben Oufett, eine Heber
auf ben (ut, eti-n. Ijinter ben SIteget, ein k5cti.0
in rattb 1.); einen Sacbe ein Biel ob. Oren3en
1. = paal en perk stellen aan iets; einem ettu.
f. = iem. iets overbrengen of verklikken ; bent
bab' orbenttidj geftedt = ik heb hem
behoorlijk de waarheid gezegd; (tartoffetn,
grbfen) poten; zitten, steken (ber Zegen
ftedt in ber ectyibe, ber $fabf in ber trbe,
ber Scbtliffei tut Scbto13 ob. in her lafcbe, ber
Hagen im got, ether in Scbutben, bad kiffen
ftectt boiler 91abetn); ber Scbtilifet ftedt = zit of
steekt in 't slot; f. bteibett = blijven steken
(in een rede bijv.); er ftedt tanner bei
iit.
ter4 = hij zit altijd bij de M.; babinter Reit
daar steekt wat achter; ba ftecrt'?, =
daar zit 'm de knoop; ba y troirb er nicbt binter
ben spieget f. = daar zal hij niet trotseh op
zijn; fist binter einen zich achter iem.
verschuilen; einen tnb ,Vocb f. = iem. in de
doos stoppen ; zie ook e d e.
= stokpaard; jeber bat fein
Steclenpferb,
S. = ieder heeft zijn stokpaardje.
stekelbaars.
—(e) , —e
Stec'rerlitta,
atecififfett, 1. = doopkussen.
Steriling, nt. —(e)&, —e , stek, stekje.
speld.
Stecrttabei,
speidekoker.
eterritaDettAirbfe,
speldekussen.
Stettnabeffiffen, f.
stek,
stekje.
Stectrei,S,
knolraap.
Sted'riitle,
StectriecOafe (spr.: stiepetts)ees), In. steeplechase, wedren met hindernissen.
395
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Steffen, m. = Steven.
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Steg, m. —(e)t, —e = smal pad, voetpad;
yonder, plank; dwarshout (aan een spanzaag);
kam (van een viool); springriem, souspied;
formaatwit, formaathout (van den boekdrukker); er meth (ale eege unb Stege hij kent
alle gangetjes, alle knepen.
Sten'tiriiete, iv. = yonder, plank (als brug).
tegla 1., zfaften, m. = formaathoutkast.
Sten'relf, nt.=(oorspr. stijgbeugel); aut bon
S. = onmiddellijk, onvoorbereid; auf bem
S. fprecben = voor de vuist spreken, improvizeeren.
Stegteifb1Mter, in. = improvizator.
:aufAen, 1.; :aufutiinniten,
Ste011nur,
f. = duikelaar(tje), blijhartige.
SteO'bierOalte, D. biertent, bierhal, bar
(waar geen gelegenheid is om lang te zitten).
fteVe)n, unr. (b.) (icb ftebe; ftanb; itanbe u.
ftiinbe; fteb(e)! geftanben) = staan; auf $often
1. op wacht staan; et ftebt bet bir =
't staat aan jou, 't hangt van jou af; einem
31.1bbauer, Mater f. = pozeeren voor; ftebt
mir bid °Oen betan= ik ben 't beu, 't hangt
me de keel uit; lvo flub Mir f. getilieben? =
waar zijn we gebleven (in 't gesprek, bij
't lezen e. d.); bad ftebt babin = dat laten
we in 't midden, dat is de vraag; bem aeinbe
standhouden tegen den vijand; Wirt. fiir
unfer 2anb wij komen op of nemen 't op voor
ons land; fcb ftebe bafitr = ik sta er voor in;
Webatter T. = peetoom zijn, (een kind) ten
doop houden; (stud.) in de lommerd staan;
nut mit einem f.= goed of bevriend met iem.
zijn; er ftebt in feinern brethigften .abre =
hij is in ...; er ftebt feinem Mann = hij staat
zijn man; e?, ftebt fcbtimm mit (urn) etin. =
't staat slecht of ziet er slecht uit met jets;
einem 9)10bert f. = iem. als model dienen;
einem nacb bem &ben f. = iem. naar 't leven
staan; banacb ftebt mein Sinn = daar streef of
verlang ik naar; Mir f. Sate 12 = we zijn
op blz. 12; bie lttjr ftebt= staat stil; fiefn
feVimm um (mit) etna. = 't staat slecht of ziet
er slecht uit met jets; Taacbe f. = op wacht
staan; tuie ftebt'&? = hoe staat (gaat) 't?
au einem f. = iems. partij opnemen, zich aan
iems. zijde scharen, 't met iem. houden;
ftebt eju boffen, nicbt au linbern = 't is te
hopen, niet te veranderen; bat fommt mir
truer au T. = dat komt me dour te staan;
f.: lair f. unb gana gut = we zijn heel
goed met elkaar; er ftebt ficb gut = hij heeft
't goed, 't gaat 'm goed in zijn zaak; er ftanb
rid) gut babel = hij be yond zich of voer daar
wel bij; er ftebt ficb auf 2000 Zater = hij
heeft een inkomen van 2000 daalder; zie
ook: Oegriff, l8erg, Zienft, Oebot, ecb&,
$antoffet, Mebe, Nuf, Zerbacbt, Zer,
filgung, gaffe.
fte'llentt staand; blijvend, vast; ftetjenbe C
(ftebenben) B'rtfie,:= staandevoets, op staanden
voet; Itebenber gragen, lWlitarbeiter = staande
kraag, waste medewerker; ftebenbe
91 ,:ben6art = vast tooneel, staande uitdrukking; ftetjenbei eaffer = stilstaand water.
staande kraag.
Stelytranen,
steelbaar, te stelen.
fteOrbar
dubbele ladder, trapleer.
Stebleiter,
itarlen, ft. (b.) (bu ftiebtft, er ftiebtt, itabt;
iti3ble ftiibte]; ftiebt! geftobten) = stelen;
ber farm mit geftobtert trerben = hem molten
ze voor miju part stelen, ik moet niets van
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hem hebben; Cale fiinnen mir bamit geftobren
Merben = daar moet ik niets van hebben;
ficb auii bem ,t■aufe f. = 't huis uitsluipen,
steelsgewijs uit 't huis gaan; ficb in jemattb&
llertrauen f. = zich steelsgewijs van iems.
vertrouwen meester maken.
Ste Wier, m. —4, — = steler, dief; zie ook:

Steirtnattnrben, f. = duikelaartje.

SteirPlat tn. = staanplaats.
SteffIntit, f. = hooge lessenaar.
Stetrfelbei, f. = klein glas bier, wippertje.
m. = groote staande spiegel,
psyche.
ZteWtrinffttare, zie Stebbierbatte.
ftel'(e)rifit = Stiermarksch.
SteVerntarf bie = Stiermarken.
— = Stiermarker.
Ctel'erntiirier, nt.
fteif stijf (91rnt, 93ein, Safdre, tferb,
bor Witte); stram; sterk (frog, Staffee); stijf;
gedwongen, gemaakt, houterig, linksch; elnen
ate (Oben) = een stijven nek; bie
fteifen
ebren fteif batten = den moed niet verliezen,
volhouden; f. unb feft bebaupten, glauben
stijf en strak of stokstijf beweren, gelooven.
fteirbeinig = stijfbeenig; er benabm ficb febr
f. = hij deed erg houterig.
—n = stijfheid; stijfsel, pap;
[Sterfe,
stut; stijf stuk (in een schoen)].
ftei'fen, fcbin. (b.) = stijf maken, (linnen) stijven; (hoeden) opmaken, glanzen, lijmen;
[(boomen, muren) stutten, schoren]; (eitten
in etin.) stijven; fief) auf OM. f. = op jets
steunen, zich op lets beroepen, aan lets vasthouden, bij lets blijven.
= stijver, papper, glanzer,
Steller, m. —4,
appréteur.
Steir4eit, Sterfinfelt, tn. —, —en = stijfheid, strakheid, gemaaktheid, onbeholpenheid.
Steiftelnett, f. = grof of hard linnen.
ftelfteitten = van stijf of hard linnen; (fig.)
stijf houterig; ft.. er Oeferte = houten Klaas.
stijven, stijving, 't steu—
Steilung,
nen, stutten.
m.,
zie
Stein,
Steigliiinet, tn.= stijgbeugel; auC ben Steig.
bligetn foramen = de stijgbeugels verliezen.
Cteig'bitg etriemen,= stijgbeugelriem.
—n = pad; trap, ladder; stijStei'ge,
ging, helling; [twintigtal, snees].
ftei'nen, ft. (b.) (lit fteige; ftieg; ftiege; fteige
geftiegen) = stijgen, rijzen, hooger komen;
klimmen; au lferbe ob. auf4 $ferb f. = te
paard stijgen; in& Grab 1. = in 't graf neerdalen; (in ben (auf bem) eagen, in ba& (au4
hem) Scbiff) stappen; ber Genf fteigt tuft in
bie %afe= de mosterd komt me in den neus;
amen) gaan; (eaffer,
(beim, au einem, inC ft
Viftien, $reife) rijzen, stugen, zie ook: 1) a cf),
no f.
fternenb- stijgend, klimmend, rijzend, wassend.
Stager, m. —4, = klimmer, stijger;
mijnbaas, mijnopzichter.
— = ophieder.
Stegerer, m.
fternern, fcbin. (b.) = doen stijgen, opvoeren,
(prijzen ook:) opdrijven; (ba4 s)onorar) verhoogen; (We Mete, einen Dlieter) opslaan;
[koopen, mijnen]; ein Kbleftib f. = een adj.
trappen van vergelijking doen aannemen;
grooter worden, rijzen, stijgen.
fief) ft.
stijgbuis (bij pompen).
Stei'nerot)r, f.
—, —en = stijging, rijzing,
Stelgerung,

Zteigeningdgrab.
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verhooging, opslag; worming van de trappen Stein' II
m.; :fau3, in.; :fenner, m.;
van vergelijking, gradatie.
:fern, in. = steenlikar, -uil; -kenner; -kern.
iv.; :Hutt, in.; :robte,
StageruttO II grab, m., :ftufe, iv. = trap van Stein'llfitt, in.;
vergelijking.

Steig'robr, zie St eig er o r.

—, —en = stijging, klimming;
Steiiguita,
helling; speed (van een schroef).
fteit = steil, sterk hellend.
in. — = steilte,
—n;
steilheid.
= steil oploopen].
[fteilen lift, Tc0:).
Stein, m. — (e0, —e = steen, steenrots,
rotssteen, pit, kern, (blaas)steen, (dam)schijf,
(dam)steen ; (schaak)stuk ; (fcbiveia.) hagelsteen ;
a bed 9inftof3e(nA ber ZReifen = steen des aanstoots, der wijzen; mir fief ein S. Vein ,t)er,
lien= er viel me een steen van 't hart; iiber
Stoct unb Stein over heg en steg; zie ook:
erbarmen, Oein, Brett.
stein'acter, m. = steenachtige akker, veld
vol steenen.
=abler, m. = steen llader ;
Stein'llaber,
-arend.
fteitt'alt = stokoud.
:arbeit, iv.; :art, in. =
Stein'llontfel,
steenllmerel; -arbeid; -soort.
ftein'artig = steenachtig.
Stein'Oarb, m. = steenige beek.
= steenen bank, bank van
Steing tttf,
steenen.
Stein'befebtuerbe, iv. =last van steen, graveel.
Steitebitb = steenen beeld.
Steiniblibung, ill; Mod, m.; =bod, m. =
steen il vorming ; -blok ; -bok.
Stein'llbobett, tn.; :bobrer, m.; :bred m.
steenHbodem; -boor; -breek;
=bredier, m.
"-breker.
:burly, iv. =
Stein'llbruct, in.; zbriide,
steen II groeve, -en brug; -beuk.
tarbot.
Steitebutt, 111., Stein'butte, iv.
Steitebantin, m. steenen dijk, steenen dam;
straatweg.
=
Steinlbrud, m.; :bruder, m., :elite,
-drukker; -eik.
stee p I
ftei'nen, fcbtv. (b.) = met steenen afzetten.
fternern = steenen, van steen.
Steitellefite, it) .; :flac44, m.=steenllesch;-vlas.
fteitefOrntig = steenvormig.
Stein ' llfrultt, Iv.; =gaffe, iv. = steenlivrucht;
-gal (gezwel aan den poet van 't paard).
Stein'gerat, f. = steenen gereedschap.
Steitegerinne, 1. = waterloop van losse
steenen.
etein'll griet M. ; :grebe, tv. = steenllgruis;
-groeve.
steen- ofrotsgrond, steenStein'grunb,
achtige grondslag.
Stein'ot, T. = steengoed, aardewerk.
Stein's tiger, m. = Steinhager (een soort
jenever, vg/. ons Bols).
handelaar in edele
Stein'biinbler, m.
steenen, juwelier.
steenhard.
fteitt'bart
Stein`1Jarte, m. = hardheid van een of van
:den steen.
steitt'Oue, iv. = houweel (van den steenhakker in de steengroeve).
steenhoop.
Stein'baufe, ut.
houtgraniet.
stein't,o1 3 ,
ftehtidjt, ftei'nig = steenachtig, vol steenen.
ftei'nigett, fcbiv. (b.) = steenigen.
stelltigung, iv. —, —en = steeniging.
steenverzameling.
Steittlabittett, T.

state,

iv.
steenlllijm; -klip; -kloof (of rotskloof);
-kool.

Stein'totenilbergivert, 1.; =0014, T.; :gnaw,
-mijn).

steenkoleilmijn, -gas; -groeve (of

SteinlobiettliOei3ung,

W.; :lager, f.; :f obacbt,
m. = steenkole verwarming ; -laag; -mijn
(of -schacht).
= koolteer.
Stein'toblenteer,
Steittloraffe, iv. = steenkoraal.
ftein'irani = lijdende aan den steen of aan
't graveel.
Stein'tranf4eit, iv. = graveel.
Stein'trug, tn. = steenen kruik.

Steittlirufte, iv.; =tunbe, iv.; :Urge, iv.
(=lager, 1.) = steenllkorst, -kunde; -laag.
nt.= steenlepel (voor 't graveel);
steenen lepel.

mozaiekschilderwerk.
Stein'utaterei,
SteitflIntarber, in.; :ntaffe, iv.; :uteitet, nt. =
steen II ma rter ; -massa ; -bei tel.

SteinInergef, m. = steenmergel.
steensnijmes, lithotoom.
Stein'uteffer, f.
Steinluetf, m. —en, —en = metselaar, steenhouwer.

Steittlitiirfer, tn.

steenmortier (om met
steenen kogels to sehieten).
= beton.
f.; :e4ieratiort, iv. =
steenll vruchten; -olie ; -operatie.
Strin'paPPe, iv. = dakkarton, carton-pierre.
Stein'1141er4, 1.; =4flan3e, = steenllpek;
-plant.
SteinVitafter, 1. = (steenen) plaveisel,
straatsteenen.
Steitfblatte, tn. = zerk, steenen plaat.
Steinirainate, in. = stamper, juffer.
Stein'rante, Iv. - muurvaren.
I. ftein'reir4 = schatrijk; ook: vol steenen.
IL Steil-acid), 1. = delfstofferijk.
Steitt'rinbe, tn. - steenkorst.
Steintinne, iv. = waterloop van losse steenen.
Steitt'ri41e, m. = scheur, kloof, barst (in steen
of rots).
Stein'll fiige,
4a1&, f. = steen zaag; -zout.
Stein'faututter, m. = verzamelaar van steenen.
grint.
Steinlanb, m.
Steitt'farg, m. = steenen lijkkist, sarkofaag.
Steiteilfttir4t, iv.; :feblag,
:fcbteifer, m.;
*Wilber, = steenlllaag; -slag (-strooisel);
-slijper; -slinger.
Steinlittht, T. = vuursteenslot (van een
geweer).
Steittifebiniitfer, tn. = tapuit.
Stein'frbwervn, $f. = pijn van den steen
of van 't graveel.
Stein'iciptciber, m. = steensnijder, steenoperateur.
Stein'fitnitt, m. = steensnijding, lithotomie.
= steenschrift, inscriptie.
Steitt'f(trift,
Stetiffe4er, m. = steenzetter, stratemaker.
Stein'itreufel, T., zie Scbotter.
Stein' iltafef, :trog, M.; :Waft, In.; :Wanb,
iv. = steenen tafel; st. trog ; st. wal ; st. muur.
Steinloare, = steenwaar, steengoed, aardewerk.
Stein'tuea, m. = steenweg, straatweg.
Steinlocrf, = rotswerk.
Steittlitourf, ni.; range, iv.; :3eicbttung,
iv. = steenilworp; -tang; -druk.

Steitt'utiirtel,
Stein:441ft, 1.;

Zteingeit.
Stein'aelt,

= steenen tijdperk.
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— = stut, schoor.
Stain; m.
fterriftt, zie ftei erif cb.
—e = stuit, achterste.
Steil, m.
Steiffbein, 1. = staart- of stuitbeen.
fuut,
Steifilufb m.
—rt = stele, zuil, grafzuil.
Stele, tn.
—n = stellage.
Stelta'ae (spr. : . . laazje), tv.
ftellImr = stelbaar, te stellen, te regelen.
plaatsje, plekje.
—
CtcU' Jett, f.
— = (geheime) samen1.
komst, rendez-vous.
Stale, —n = plaats, plek, betrekking,
amht, (in een boek) passage; er rommt nitt
bon ber S. = hij vordert niet, schiet niet op;
ettn. Sur S. fcbaffen = lets aanbrengen, bezorgen; jettt. S. nertreten = iems. plaats
vervangen; an Zljrer S. = in uw plaats; auf
ber S. = dadelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk; auf ber S. maritieren, treten = den
pas markeeren; an erfter S. = in de eerste
plaats, voor alles; fit 3u ether S. metben,
fit um eine S. betnerben, um eine S. anbat,
ten = naar een betrekking staan, Bingen of
solliciteeren; eine S. innebaben, befteiben =
een betrekking bekleeden; zie ook 0-rt.
ftelen, fcbtn. (b.) = stellen, zetten, plaatsen;
tut Start, eine gage, einen Oiirgen, einen
Steabertreter, aufrieben f. = ten toon, een
vraag, een borg, een plaatsvervanger, tevreden stellen; (eine itrmee) in 't veld brengen;
er Oat feine Sate auf nicbt gefteftt = hij
heeft zich geheel en al aan 't toeval overgegeven ; bereft f. klaar of gereed zetten; einen
iem. rekenschap vragen; (bat Oefcbilt)
richten; in ben t.intergrunb f. = op den
achtergrond plaatsen ; ettn. salt f. = laten
afkoelen; einen Rat 1. = zich niet om iem.
bekommeren, iem. laten zitten; (eine 9,Yllibte)
stilzetten; einem itatt bent 2eben f. iem.
naar 't Leven staan; (Me Segel) regelen; einen
fiter = iemand zekerheid uf waarborg geven ;
(bie Mr) regelen, gelijk zetten; einem ettn.
bur Kugen ftetten = iem, iets voor oogen houden; bie SI)effen tuarut 1.= warm houden; Me
= brengen 't wild tot
.untie f. bad
staan; (einen 3eugett) doen verschijnen;
ettn. Sur ZiMuffion f. = de discussie over
gaan staan, zich
iets openen; fidj f.
plaatsen, zich (als gevangene) aan.melden,
mann milffen Cie fidj 1.? wanneer moet u
voorkomenjvoor de rechtbank), opkomen (in
dienst), a aan- of opgeven (voor den dienst)?
fit einem tutirbig an Me Seite f. = toonen,
dat men waard is naast iemand te staan,
zich iem. waardig toonen; bie Sacbe ftetit
fit anbert = gaat er anders uitzien; ber
Brett ftetit fit auf 10 9,Jthrf = is 10 Mk.;
fdj fonnte mit nicbt mit ibm f.= ik kon 't niet
eens met hem worden, kon niet met hem
overweg, kon 't niet met hem vinden;
ljatte mit mit bent Staffner gut au f. getrouf3t =
ik had mij den kondukteur tot goed vriend
weten te maken; er ftelat fit franf, tattb =
hij houdt zich ziek, doof; er ftent aWob
er mit nicbt ffeljt = hij doet, alsof ...; er
fteEtt fit nur fo = hij houdt zich maar zoo;
zie ook: 9tbrebe, Kntrag, Oein, Ropf,
$robe, IRebe, Q3erftigung.
Stel'tengefult, f. = (in couranten) verzoek
om plaatsing, dienstaanbieding, biedt zich aan.
Stellettidger, m. = baantjesjager.
ftellenlo4 = zonder betrekking.

etenge.

Steilenfamintung,

tn. = citateverzameling.

Stetlentiermittlutt0Oureau, 1. plaatsings-

bureau, bureau van plaatsing.
hier en daar.
ftertentueife
— = regulateur.
Steller, m.
Stell'utaciter, m. = (norbb.) wagenmaker.
m. =:stel II rad (-raadje) ;
Steil'IIrat,
f.;
-ring.
Steiffitethe, tn. = kompas (in een horloge).
Stell'f(traube, tn. = stelschroef.
Stertuno, tn. —, —en = stelling, plaatsing,
pozitie, plaats, ligging, houding, stand, betrekking; Me S. ber Zruploert, Oefcb40 = de
pozitie van de troepen, van 't geschut; gefert,
ftaftlite S. = maatschappelijke pozitie; S.
netjmen au = pozitie kiezen, zijn houding bepalen ten opzichte van.
= pozitie; bepaling van
StellungnaOme,
de aan to nemen houding.
ftelluttOpflicOtig = dienstplichtig.
plaatsvervangend.
ftelrbertretenti
Stellliertreter, m. = plaatsvervanger, remplacant, vertegenwoordiger.
Stell'bertretung, tn. = plaatsvervanging,
vertegenwoordiging.
Stellluagen, m. = (fiibb.) omnibus.
wijzer van 't kompas (in
Stetraciger, m.
een horloge).
stelpasser.
m.
Stela'beitt, T. = houten been.
—n
stelt; auf Stet3en gebn =
Ster3e,
op stelten loopen (eig. en fig.).
=
ftet'3en, icbm. (b.) stijf stappen.
Stel'aeulaufer, m. = steltlooper.
houten been.
Stet3'fuji, m.
Ste13'bogel, tn. = steltlooper.
Stentufeifen, 1. = steekbeitel, fermoor.
ftem'uten, fttn. (l.) = met kracht zetten
(bijv. Me ,t)tinbe in bie Seite, ben But gegen
ble Zg anb); gappen, kapen; ben Mogen auf
= met den elleboog op de tafel
ben T.,ift
steunen; er ftemmte bie ,t,dttbe unter bat Sinn =
zette, drukte; 2i3cber f.
gaten steken; [ba d
Gaffer opstuwen, tegenhouden]; f. =
zich schrap zetten, zich verzetten, zich (tegen
iets aan) drukken.
StentVet, m. — = stamper, stempel,
merk, postmerk, keur; stempel (van den
stamper eener bloom); zegel; auf S. gefcbrie,
ben = op zegel geschreven; ber S. ber Gabr,
tjeit = de stempel of 't merk der waarhetd.
Stem'Pelli abaabe, :amt, f. zegen belasting (of -recht); -kantoor.
Stetit'PethOgen, nt. = gezegeld (vel) papier,
zegel.
Stent'pellaebiibr, tn. (ob. ,getb, f.); :nefetf,
= zegellirecht (of -geld); -wet.
zegel, stempel.
Stem'Oefutarte,
ftem'tietti, f (b.)= stempelen, (papier) zegelen; (waren) stempelen, merken; kenmerken;
(0ergb.) stutten; einen aunt 2iigner = iem.
tot een leugenaar stempelen, als leugenaar
bekend doen zijn; einen au ettn. 1. iem. er
toe brengen voor een bepaald geval een anders
meaning vol to houden.
gezegeld papier.
Stem'PethaPier, f.
aan zegel onderworpen.
fteut'PelpflicOtig
Stent'pel II fripteiberuttft,
:frOtteiber, m.
stempel snijkunst ; -snijder.
Stent'Oelljtetter (ob. :MO, Yu.; =3eitten, f. =
zegelll belasting (-recht) ; (-)merk.
— = stempelaar, zegelaar.
StentOler,
—n = steng.
Stensge,
• ;

Ztenget.
Sten'aet, m.
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— = stengel, steel; stok,
stang (van kook, suiker e. d.); born S. fatten
verbouwereerd of perplex staan.
ftett'aelartig = stengelachtig, stengelvormig.
klimerwten.
eten'aelertifen, 414.
stenogram,
—e
Stenogramin', f.
stenograftsch geschreven stuk.
Steitunrapir, nt. —en, —en = stenograaf.
Steno grap tile', iv. —n stenografie.
ftettogratihte'ren, fcbto. (t.) = stenografeeren.
stenografisch.
ftenogralAtfcti
stentorstem.
Sten'toritintnte,
Ste'Pban, nt. = Stefanus, Steven.
Stefanie.
StePticente, to.
StelAanu4, m. = Stefanus.
Ste01,'Ilbett, f.; :belle, tu. = gestikte matras;
gest. deken.
—n = steppe.
StelrPe,
fteIrtiett, fc0to. (b.) = (door)stikken, doornaaien.
StOrpentiektiohner, m. = steppebewoner.
Stepperel', to. —, — en = stikwerk.
—, —nen = stikster.
StOrp mitt,

fternuoft.

Sterb'fing, nt. —(e)l, —e = zwakkelijk, vroeg
gestorven schepsel.

— = stereometrie.
Stereontetrie,
ftereonte'trifch = stereometrisch.
—e = stereoskoop.
StereoffolY, f.
ftereoffoinfit = stereoskopisch.
ftereott0' = stereotiep; vaststaande drukvorm;

vast, onveranderlijk.
StereotnWatt4gabe, = stereotiepuitgave.
StereottiOle, to. — = stereotiepie, vervaardiging van vaste drukplaten.
ftereotnple'rett, iAto. (b.) stereotiepeeren,
vervaardigen van vaste drukplaten, drukken
daarmee.
stereotiepisch.
ftereottaliftt
= stereotiepplaat.
StereotWOIatte,
Writ' = steriel, onvruchtbaar, dor.
—, —en
sterilizatie.
Sterittfation',
iterilifteren, fcbtn. (b.) = sterilizeeren (van
ziektekiemen bevrijden).
steriliteit, onvruchtbaarSterifitiir, to. —
heid, dorheid.
—n
=
vaars, hokkeling.]
[Sterie,
m.;
ID.; qelbe, 0.1-; =WM, Sterlet, tn. — u. —(e0, —e = sterlet, kleine
SOW
steur.
= stilq naald ; -nand; -zijde ; -steek.
stêre, kub. meter. Sterling, m. = sterling; 43futtb S. = pond
—(e)?, —e u.
eter,
Ster'tnOett, f.; f.; :fart, = sterfF sterling.
bed; -lijst (of doodelijst, doodboek); -geval.
Stern, m. —(e0, —e = ster, star, gestarnte,
Ster'begebet,f. — gebed van (bij) een stervende. (boekdr.) sterretje; er bat Weber Ciicf nocb
St. = hij heeft hoegenaamd geen geluk; Fein
steribegebanten, $t. = doodsgedachten.
guter St. = zijn goed gesternte; sours: ach- begrafeniskosten.
steettegetb,
tersteven (naar 't Eng.), spiegel.
lijkzang.
Ster'üegefang,
Stertfaber, tn. = staartader (van 't paard).
Steri tnalode, ID. = doodsklok.
Stern'anbeter, m. = steraanbidder.
sterliet) au4, = sterfhuis.
doodshemd.
ftern'artig = stervormig, gesternd.
Ster'be4entb, 1.
sterfjaar,
sterftejaar.
Stern'beft4reittung, tn. = sterrebeschrijving.
eter'beiatir, f. sterrebeeld.
begrafenisfonds.
Stern'bilb, f.
Sterlieraffe,
Stern'bittbe, to. = sterverband.
Ster'betleib, f. = doodskleed.
sterrebloem, aster; ook:
Stertt'btunte, to.
Ster'belieb, f. = lijkzang.
Ster`bejlite, tn.; :monat, m. = sterfillijst narcis.
doodelijst;
sterftetabel);
-maand.
Sternlbeuter, m., :beutung, tv.; :bleu%
(of
= sterrellwichelaar; -wichelarij, -dienst.
I. fterlien, ft. (f.) (bu ftirbft, er ftirbt; itarb;
Wit:be; ftirb! gertorben) = sterven, overlijden, Ster'n(en)bahn, tn. = loopbaan van de sterren,
doodgaan; etne natiirticOen lobe?, ob. einen sterreloop.
natiirtid)en Zob ft. = een natuurlijken dood Ster'n(en)banner, m. = sterrevlag (Am. vlag).
st.; ,unger ob. bor ,uttger ft. = van den Ster'n(en)becie, = gesternd plafond.
ter'n(en) bout, nt., :fefte, iv. = sterre- of
honger st.; an ben 3fattern, an ben oaf ern, an
stargewelf, hemelgew elf.
ether krantbeit ft. = aan de pokken enz. St.;
bor 2angtoefte ft. = van verveling sterven, Sterin(en)fieer, f. = sterreheir.
zich doodelijk vervelen.
fter'n(en)bett, :flat = helder door de sterren
= sterven, dood; [pest]; verlicht.
II. S ter' en, f.
tot St. tiegett = op sterven liggen; 1,unt St. Sterin(en)114efle, m.; :Wntntel, m., :meet, f.;
Nett, f. sterreirlicht (of -glans); -hemel;
tangtoeitia, aunt St. bertiebt = doodelijk ver-zee; -gewelf (ook stargewelf).
ift um ,Vebett
velend, doodelijk verliefd;
stervormig.
unb Sterben mitten = bij leven en sterven fternlarntig
Stern'tputer, tn. = sterrekijker.
of men kan niet weten wat er gebeurt.
tv.
=
stervensangst,
doodsfternliagelbefoffett,
ftern'hageitiotI = stomSter'OctOattaft,
dronken.
angst.
helder
door
de sterren verlicht.
fternlytt =
fter'flettarattf = doodziek.
geen stom Stern'tattinter, = sterrekamer (hoogste
Steriben4iviirtiten: fen S.
gerechtshof onder Hendrik VII van Engewoord, geen enkel woord.
eterliefafrantente,$t. = laatste sakramenten, land).
Sternlarte, tn. = sterrekaart.
laatste oliesel.
sterkoraal.
Ster'be ftunbe, W.; :tag, tn. = st erf uur; -dag. Sternlorafte, YU.
sterrekunde.
doodakte.
Stertffunte, to.
Steri beurfunbe, to.
sterrekundig.
sterfiltijd; ftertefunbig
Ster'be 3eit, m.; :3intnter, 1.
ZterttleOre, tn. = sterrekunde.
-kamer.
= sterfelijk; ft. bertiebt doodelijk Sterrefd) came, in. = sterreschans.
—n = verschietende
of razend verliefd; eitt Stertficber (ber Sterb= Stern:Minn/An, tn.
ster.
ti*) = sterveling.
— = sterfelijkheid, sterfte. Sternleber, nt. = sterrekijker.
Stertilic4teit,
= sterrekundige tabel.
Stern'tafet,
Stertiltd)teittqifte, to. = sterftelijst.
stomdronken.
= sterftecijfer.
ftern'tioll
SteriftirIgelt43iffer,

ZtentivaOrfager.
StentltuttOrfager,
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:ttiabrfagerei,

= sterrellwichelaar; -wichelarij;

-wacht.

Stern'aeit,
ter3, m.

sterretijd.
n
—e; Ster'Ae,
staart, ploegstaart; (meelspijs in Stiermarken)
poffer.
ftet = onveranderlijk, vast, bestendig, voortdurend, rustig, kalm.
—e = stethoskoop, hoorZtetboftop', f.
buis.
ftelig = vast, bestendig, constant; eine 2inie
1. teiten = een lijn in de uiterste en middelste
reden verdeelen.
Steligfeit, Vv. — = vastheid, bestendigheid.
ftet# = steeds, voortdurend, altijd, immer.
I. Steu'er, —n = belasting. accijns,
tol, recht, [ondersteuning in geld]; belastingdepartement; birefte, inbirefte, .Vrogreffibe
Steuern = direkte, indirekte, progressieve
belastingen; our St. bet Zgabrbeit = om hulde
aan de waarheid te doen; er ift bei ber St. =
hij is bij de belastingen.
II. Stett'er, 1. —4, — = (stuur)roer, stuur.
Steu'eramt, 1. = belastingkantoor.
= verdeeling of overslag
Steuterantage,
van de belastingen.
= raming van de beSteu'eraufitlag,
lastingen.
Steu'erauffeber, m. = controleur.
fteu'erbar = belastbaar ; idj babe nitte, Stetter=
bared bei mit = ik heb niets aan te geven.
Stell'erlibeamter, m.; :fietiOrbe, = ambtenaar van de belastingen; departement
v. d. b.
Stenterbetuiffigung, iv.= toestaanofvoteeren
van belastingen.
Steu'erbe3irf, tn. = belastingdistrikt.
Steu'ertuirb, = stuurboord.
=einnaOnte,
tett t erlIburn, 1.; ,,birettor,
kohier van de belastingen; direkteur v.
d. b.; ontvangst of inning v. d. b.
Steu'ereinneimer, m. = ontvanger.
Steu'erenbe, 1. = achtersteven.
= belastingheffing.
Steu'ererbebuttg,
Steu t ererlat m. = ontheffing van belasting.
Steu'erfait, = belastingvak.
fteu'erfrei = vrij van belasting.
vrijdom van belasting.
SteuDerfrei0eit,
:gelb, : Refit* =
Sten' er gegenftanb,
belasting grondslag ; -geld ; -wet.
Stett'erebeftette, Vv. = belastingkantoor.
Stett s erkinteraie4ung, in. = ontduiking van
de belasting.
= belastingkas.
Sten'erfaffe,
= kohier.
teu'erlifte,
tn.
= stuurman.
Steits ermantt,
Steu'ermattnCliuttft, tn.; :maat, in. = stuurmans II kunst ; -maat.
grondslag (voor beSteu'ermerfutat, f.
lasting).
I. fteu'ertt, ft iv. (b.) = belasting betalen of opbrengen; [bijdragen, ondersteunen].
II. fteteerit, fttv. (b. u. f.) = (een schip e. d.)
sturen, richten; Wit fteuerten nat Silben =
we stevenden of voeren zuidwaarts; er fteuert
auf eine Stele bet bet Steuer = hij jaagt naar
een betrekking bij de belastingen ; ft. (met Dat.)
= te keer gaan, tegengaan.
= belastingverordening.
Stett i erorbnattg,
belastingplichtig, belastingfteu'er0fliittig
schuldig.
eteu'errab, f. = stuurrad, rad van 't roer.

Zticbtvort.

steWerrat, nt.= raad van financien, een titel
van een ambtenaar bij de belastingen.

Sten'erlireform, n).; .rettaination, n).;

in. = belasting hervorming ; -reklame ; -kohier
(of -register).
roer, stuur.
m. = belastingqSten'e lellfarlico i n. ;
zaak; -biljet.
stuurstoel.
Steu'erfitb tn.
—, —en = 't sturen; 't teSteule)rung,
keer-gaan.
Steu'ergierivaltung, Vv.; :tvefen, f.,
m.; =Aettei, tn. = belastinglIbeheer, -wezen;
-betaler; -biljet.
Steu'er3uf4fiag, m. = opcenten.
steven.
—
Stelien,
= steward,
Stetv' nrb (spr.: stjoeed),m.
hofmeester (op schepen).
Stetrerittarf, zie Steiermarf.
(b.) = stelen, gappen, wegftibit'3en,
pikken, kapen.
Zticb, tn. —(e)&, —e = steek, stoot; gravure,
plaat; slag (in 't kaartspel); ruil; [roes];
ieb unb St. = houwen en steken; fm
St. taffen = in den steek laten; St. batten =
steek houwen; bet rein, baf l8ier bat einen
= is zurig; baf teifob bat einen St. =
is een tikje bedorven, er is een smaakje aan;
bae, Mar ern St. auf mit = een steek ofzet op
mij; urn S't. = ruil om ruil; biefe arbe
bat einen St. in& Oriine zweemt naar 't groen;
mit einem S. in& gantfte = met een Kantsch

ateu'erritber, 1.

tintje.
Stiiirtitatt, f. = steekblad, stootplaat (van

den degen); troefkaart; idj tvid (einen gtetle=
reien nitt aum St. bienen = tot mikpunt
of doelwit van zijn plagerijen dienen.
iticirbunief = stikdonker.
— = graveerstift, graveerm.
naald, steekijzer.
—en
= stekelige zet, hate---,
Stiitelei',
lijkheid, steek, toespeling.
Sti'dieffeOler, m. = graveerfout.
Zti'cOetfvut#, m. = (een paard) witgespikkelde
vos.
fti'djeln, ft iv. (b.) auf einen = hatelijke toespelingen maken, op iem. hatelijkheden debiteeren.
Zti' fbetrebe, zie Stit clef.
Sti'Mettoort, f. = hatelijke zet, steek.
Stitiyentiltelb, tn. = beslissing door den
voorzitter bij staking van de stemmen.
ftilVfeft, ftictrfrei = onkwetsbaar.
itidrijattig = steekhoudend.
—, —en = steekhoudendStikOattigreit,
heid, geldigheid, deugdelijkheid.
Ztiefffierb, en. = steekhaard, ontvangbekken.
eticirter, nt. — — = hatelijk mensch, spotter.
—e = stekelbaarsje.
Stirirting, at.
litteeken van een steek.
f.
StirOontatitie', Vv. — stichomantie (waarzeggerij uit plaatsen, die men in een boek
opslaat).
SticfPnotie, = proef uit een smeltoven,
uit een wijnvat; proef, proeve, proefje (uit
een boekwerk, op goed geluk hier en daar
genomen).
steekzaag, schrobzaag.
SticWfiine, iv.
Stictilag, m. = rescontredag, termijn.
= steekwapen.
StirOloaffe,
herstemming,
Stidrtuatit,
f. = [scherp woord, steek, scherpe
zet] ; (op 't tooneel) wachtwoord, de wacht;

etic4tunnbe.
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leus; klapper, custos (onder aan de bladzijde).
= steekwonde.
StiOtuttnbe,
= borduurwerk.
Sticig arbeit,
zie
fteit].
I Wad,
fticlen, fcbiv. (b.) borduren; C., (f.) stikken.
= (strijk)stokje; brei[Sticlett, rtt.
naald].
— = borduurder.
Stiefer, tn.
—, —en = borduurwerk.
Stictereii,
—, —nen = borduurster.
Stieferitt,
atict'fittk m. = stikzinking.
Sticrgartt, f. = borduurgaren.
Stitrga4, 1. = stikgas.
Sticfgotb, f. = borduurgouddraad.
= kinkhoest, stikhoest.
Stirrbuftert,
= drukkend, bedompt, benauwd, verstikkend, stikheet.
Stitftuft, iv. = stiklucht.
Stiflutufter, f.; :nabct, iv.; :cabmen, m.;
:feibe, = borduuriipatroon, -naald; -raam;
-zijde.
= stikstof.
Sarrftoff,
ftittftoffbaltig = stikstofhoudend.
Zticritoftberbinbung, n).= stikstofverbinding.
fticrbolt = stikvol.
borduurgoed.
etict'AeuR, f.
ftiebett, ft. (0. f.) (itt ftiebe; ftob ; ftiibe ; ftiebe !
geftoben) = stuiven, vliegen; bc0 ift nicbt
geftoben unb geflogen = dat raakt kant nosh wal.
Stiefbruber, tro. = stiefbroeder.
Stiejet, = laars, stevel; pompcylinder; (boone)staak, stut, paal; fpartifcbe
St. = Spaansche laarzen ; feinen guten Gt.
gebn = flunk loopen; feinen St. arbeiten,
tauten, trinfen u. = terdege werken, Jansen, drinken e. d.; er fann fe : ,,,n S. bertragen =
heel wat (drank e. d.) verd.ragen, er ftecft in
feinem guten S. = hij steekt in geen goad
vel; fo ein a = zoo'n lomperd.
Stief etaimietier, m. = laarzetrekker.
Stieferbiirfte, Iv. = schoenborstel.
Stieletr4en, f.
—; atiefeleite, iv. —,
--rt = laarsje.
Stie'reffuriO, m. = laarzepoetser.
Stiefelitterfft, = laarzekneeht.
Stiefelfttiibfer, tn. = knoophaakje.
ftiefeitt, fcipv. (1).) = laarzen aantrekken;
(boonen, erwten) stutten; f., (f.) = loopen,
aanstappen ; zie ook 1 borne n.
Ztiefeillbutler, m.; :ctuafte, no.; :fitaft, to. =
laarzelpoetser; -kwast; -schacht.
laarze kaP;
e1llftufbe, to.; :ftri4ie,
-strop (of -trekker).
atiefieltern, V. = stiefouders.
Stiefeilltvic4fe, iv.; :thicbfer, in. = schoen11smeer (of -was); -poetser.
StieflIgefri)tvifter, $1, :fittb, f.; :tnutter, tn.;
:Ittiitterdien, = stienbroers en -zusters;
-kind; -moeder; -moedertje (of driekleurig
viooltje).
ftieftniitterficii = stiefmoederlijk.
Stierilfriituefter, tn.; :foOtt, m.; :tortter, tui.;
abater, m. = stiefilzuster; -noon; -dochter;
-vader.
—e = stijgende weg].
[Stieg, m.
—n = (fiibb.) helling, trap;
Stie'Re,
twintigtal, snees; fiber amei Gtiegen Brie
(trappen) hoog; eine S. 2eittivanb = 20 el
linnen.
Stielftitb m. = putter, distelvink.
Stiet, m. —(eA —e = steel, handvat, heft;
Stengel, steel (van een blad); mit Stumpf unb

Co

ttinna.

S. atOrotten = met wortel en tak uitroeien,
totaal verdelgen.

ftielen, (4.) = van een steel voorzien,

een steel aan iets maken; g e ft i e t t = gesteeld.
uiteinde (van den steel).
Ztierettbe, 1.
Mello = gesteeld; vervelend.
Stir/lorgnette, iv. = lorgnet met een steel,
face-a-main.
ftieVio4 = zonder steel, ongesteeld.
ftleftitubto = gesteeld.
Stie'bet, Stie'ber, zie Steiber.
I. Stier, m. —e = stier; [S. bon Uri =
(in vroeger tijd) hoornblazer van Uri]; zie
ook ,t)orn.
II. (tier = starend, strak, wezenloos.
ftieren, fcbiv. (b.) = staren.
Stier'Refettt, T. = stieregevecht.
Stier'neftann, 1. = span stieren.
Stier'opf er, 1. = stiereoffer.
— = lomperd, vlegel.
Stiefet,
I. Stift, m. —e = stift, punt, draadnagel, pin; tong (van een gesp); naald (van
een veter); potlood; stomp, stift (van een
tand); leerling (in handelszaak, Winkel e. d.);
klein kereltje, piccolo.
II. Stift, f. —er (u. —e) = stichting,
stift, sticht, klooster, domkapittel, bisdom,
seminarium; cittte bed Stift?, = Tabernakel.
ftirtett, = van een stilt, punt of naald
voorzien; vastmaken; tot stand brengen;
geven ; (eine air*, ein Molter, ein Capital, eine
Netigiott, eine Sate, rieben,Unbeir)stichten;
(alien Crben) stichten, instellen; (ein left)
instellen; (Vinbet) veroorzaken; eine 2ampe
in bie air*, ein Ouct in eine Q3ibtio0ef,
fein ganeA Zermiigen in WO ZorOnit& ft. =
een lamp aan de kerk schenken enz.; be
baben Cie etiv. Scbiiit0 geftiftet = daar heb
je wat moois aangericht.
Stifter, m. — = stichter, grondvester,
schepper, oorzaak, aanlegger, bewerker; gever,
schenker.
—, —nen = stichtster, stichStifteritt,
teres, enz.
stichtsch,
van 't sticht, van de
ftirtifr4 =
stichting, tot de stichting behoorende.
— = iem. die tot een sticht
Stiftler, m.
of stichting behoort; lid of leerling van een
Stift.
StifWatitt, f. = kapittel; domheerschap.
Stifteauttutattn, m. = kapittelheer, domheer.
5tift4'brief, m. = stichtingsbrief.
Stiftebante, :frau, tp., :frilutein, f. = stiftdame, kapittelvrouw.
StifWgenteinbe, iv. = kapittelgemeente.
StifWbaubtnt anti, m. = hoofd van 't kapittel,
kapittelheer, domheer.
Stift4'batO, f. = kapittelhuis, vergaderhuis
van 't kapittel.
StifWberr, m. = kapittelheer, kanunnik.
StifO'biitte, iv. = Tabernakel des Heeren.
kanselier van 't kapittel.
StifWfattAter,
Stift4' Jaffe, tn., :firc0e, iv = kapittellikas;
-kerk (of domkerk).
iv. = prebende, prove.
StifO'llbrebiger, m.; :brobft, nt. =
prediker; -proost.
= kanunniksplaats.
Stift4liene,

StiftCltag, m.; :berfantnttung, in.; ;bar:
Walter, m. = kapittendag, -vergadering;
-beheerder.

Stirtung, tn. —, —en = stichting, oprichting
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instelling, schenking; sticht; inrichting; geschenk; mitbe S. = vrome stichtmg.

Stippuifite.
melt = de stemmen opnemen; entfcbeibenbe,
entfcbliefienbe S. = beslissende stem; zie ook

StirtungCtirief, tn.; =left, f.; -lair,
=
stichtingsilbrief; -feest; -jaar.
stemmen (nl. gelijk
ftinenten, fcbin. (b.)
ItirtuttOntitri41 = overeenkomstig den stich- gestemd maken en gelijk gestemd zijn);
tingsbrief.

StiftuntiCitag, nt. ; :urruntle, tn. = stich-

tings dag ; -oorkonde.
stifttand.
Stift'aatin,
..ta = stigma, stip, vlek,
Stigma, f.
litteeken, (bot.) stempel.
Stigutatifation', — = stigmatizatie,
brandmerking, merking met de 5 wonden
van Christus.
ftimitatifie'rett, fcbin. (ti.) = stigmatizeeren
(brandmerken).
—(e)ii, —e
stijl, trant, bouwwijze,
Stil,
schrijf wij ze.
—e = stilet, kleine dolk.
Stitett', 1.
fcbm. (b.) = stileeren.
Stitiff, m. —en, —en = stilist.
Stiti'itit, iv. —, —en = stilistica, stijlleer.
stilistisch, van den stijl; in
ititeftiftn
ftiliftifcber ealebung = wat den stijl betreft.
ftin (6utp . ftittc) = stil (in alle bet.); ft.. er
areitag, ft.. e Qodje, Vileffe, ft.. er Cyan = stille
(Goode) Vrijdag, t.-t. week, st.mis, st. Oceaan;
bie S.. en im 3anbe de stillen in den lande;
ficb f. nerbatten = zich stil houden; tm ft—en
= in stilte, ongemerkt; ein ft .. a
taia teeren
een glas leegen ter gedachtenis van een
overledene; (eine atrrif) tegen = stil of stop
zetten; bc0 Oercbaft mar febr 1. = de zaken
hadden een stil verloop; ftiUe Saffer flub (ob.
grilnben) tief ob. reif3en tiefe Oraben = stille
waters hebben diepe gronden.
=- stilgelukkig.
Stirte, stilte, stilzwijgen, geheimzinnigheid; in ber tide = in suite; stilletjes.
Stilleben, = stilleven.
stijlleer.
Stilleige,
ftirten, fcbtn. (b.) = Otut) stelpen; (ben
Ounger, Scbmera) stillen; (ben Zurft) stillen,
lesscben; (Zertangen, Ibegierbe) stillen, beeen kind de borst
vredigen; ein ginb
geven; [ft. = tot zwijgen brengen].
ftit`tentl = stillend, kalmeerend.
— = stiller, kalmeerder.
m.
itittlytttett, ft. (tj.) = stilhouden; stoppen; ben
lJ1unb ft. = den mond houden.
Stittlyttten, 1. = stilhouden, onbeweeglijkheid.
zie etit f et) en.
ftittleintietaett, ft. (b.) = stilzwijgen; ba?., S.=
't zwijgen, de stilte, 't stilzwijgen; etin. mit
e. ithergebn = iets met stilzwijgen (of
stilzwijgend) voorbijgaan.
tn. = stilstand, werkeloosheid,
schorsing.
ftilrfteti(e)n, unr. (tj. u. 1.) = stilstaan.
= stilstand.
Still'fte0(011,
tn. —, —en = stilling, stelping,
lessching, be vrediging (vgl. fti
StirtuttOntittet, f. = pijnstillend middel;
stelpend middel.
ftiftlieraniigt = stilvergenoegd.
stijlvol.
ft-intuit
Stintm'abgabe, tn. = stemming.
Stintnetiiinber, $t. = stembanden.
ftintin'bereditigt = stemgerechtigd.
stemrecht, recht
Stimut'Dereclitiqung, iv.
van stemmen.
Stint'ute, tn. —, —it = stem: feine S. abge,
ben = zijn stem uitbrengen; bie S n fan,

niebriger = hooger, lager stemmen; einen
fur ettn. f. = iem. gunstig voor iets at.; Me
Ziotine ftittunt nicbt our Zrompete = stemt
niet met ...; feine Oanbtungen f. nicbt au feinen
Oleben = stemmen niet met zijn woorden
overeen; Me Mecbnung ftimmt nicbt = sluit
niet, klopt niet, komt niet uit; bc0 ftimmt =
dat komt uit, dat klopt, dat is zoo; [klinken,
laten klinken, instemmen, meeklinken, aanheffen, vaststellen].
= getal stemmen.
Stinfuten3abt,
= eenStinfmenlleintteit, zeinbettigteit,
stemmigheid, algemeene stemmen.
Stint'uteni!gteidAeit, tn.; :metirtleit, iv. =
staking van stemmen; meerderheid v. st.
Stinentenprfifung, tn.= onderzoek of verificatie van de uitgebrachte stemmen.
m. = stemStint'utenilfammter,
opnemer.
Stint'utenbertiiittni4, f. = verhouding van
de stemmen.
5tinenten3iibtung, = opening van de stembus, stemopneming, telling van de stemmen.
St-Winer, in. — stemmer (van piano's,
bij verkiezingen); stemhamer.
ftintin'fiit)ig = stemgerechtigd.
woordvoerder; orgaan
Stintnefiitoer, nt.
(van een politieke meening bijv.).
= stemvork.
Stintut'fiatlet,
Stimm' ge er,
:bantiner,
stem II hebber (of stemmer); -hamer.
Stinturbot3, f. = stapel (van een viool).
Stint'tnittet, $t. = stemmiddelen.
;
Stimmlpfeite, W.; : y es*, f. ;
= stemilhoorn (van een orgel);
4ctittiffet,
-recht; -spleet; -sleutel.
Stint'utung, tn. —, —en = stemming (eig.
opgewekte st.
en fig.); getjobene et.
ftint'ututtn4bon = plechtig, vol wijding.
Stintnt'll Wet), 1.; :tuerOfel, m.; oaiittler,
= stemIlvee, -wisseling; -opnez3ettei,
mer; -briefje.
tantia = stimulans,
f.
prikkelend of opwekkend middel.
Stimulation', tn. —, —en = stimulatie,
prikkeling.
ftimutie'ren, iAin. (b.) = stimuleeren, prikkelen.
Sti'mutu4, in. — = stimulus, prikkel.
StintabotO, gm. = stinkadores, slechte
sigaar.
= stinkbok.
Stintliort,
ftinlett, ft. (fj.), (idj ftinfe; ftanf ; fttinfe; ftinfe!
geftunfen) stinken; lfigentob ftinft = eigen
lof stinkt; ftinfenb foot = ftinflaul = stinkend lui.
= stinkend.
= stinkende kamille.
Stintlantille,
Stint' ljnafe, m.; :tier, T. =stinklineus, -dier.
— = spiering.
stint, in.
Stipenbiat, tn. —en, —en = iem. die een
beurs geniet.
beurs (voor
Stilniti btuut, f.
Bien
studeerenden).
—n = plek, plaats, vlek;
tStio'pe,
saus; auf ber Stipl)(e) = op 't oogenblikj.
ftiO'peti, fcbtn. (b.) = stippen, soppen, indoopen.
= kort bezoek.
Stittp'bijite,

Ztioulation.
StiOulation',

ling, vaststelling.
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—, — en = stipulatie, bepa- ftiiefertt, fcbto. (tj.)

stijf stappen; porren,

poken, peuteren.

bederf in den wijnstok.
ftiOulte'ren, fcbru. (b.) = stipuleeren, vast- Stverfaute, ru.
ftod'finfter = stikdonker.
stellen, bepalen.
in.
=
stokvisch;
zot, sukkel.
tn.
..
nen
=
voorhoofd;
ftebt
Stodififit,
Stir'n[ejj,

int an ber S. gefcbrieben = 't staat op zijn
voorhoofd geschreven; einem bie S. bieten =
iem. 't hoofd bieden; er batte bie S. mir
su fagen = hij had de onbeschaamdheid, mij
:ban, f. = voorStirnlaber, tn.;
hoofd II ader ; -band ; -sbeen.
Stirat'binbe, to. = voorhoofdsband, voorhoofdsverband, hoofdband, diadeem.
Stirn'bfatt, j.= hoofdband (van de paarden),
kopriem, voorhoofdsplaat.
= rimpel of plooi in 't voorStirn'faite,
hoofd.
Stirn'll lytar, f.; :torte, Yu.; mtu4ret, m.;
:nerb, m. = voorhoofdsilhaar; -lok (of kuif);
-spier; -zenuw.
Stirn'reif, m. = hoofdband, diadeem.
Stinfrienten, m. = hoofdband, kopriem; gebedriem (van de Joden).
StirtErunvin, f. = fronsen van 't voorhoofd.
voorhoofdsrimpelaar.
Stirn'run3ter, m.
Stirn'turi), 1. = omslag om 't voorhoofd..
stili novi = neuen Stith.
St. n.
— = stoa; zuilehal; de filozoStv'a,
fische school van de Stokijnen.
fto'ben, fcbiu. (b.) = stoven.
— = brak; [stoffer].
ni,
itiVbern, fcbto. (tj.) = stofregenen, fijn sneeuwjagen, stuiven; doen opdwarrelen, opjagen;
(van jachthonden en fig. ook van menschen)
ftiThert = 't stofregent,
speuren, snuffelen;
er valt een fijne jachtsneeuw.
Stii'bertvetter, 1. regenachtig weer, sneeuwweer, sneeuwjacht.
Stodreifett, = pook.
fto'rben, zie ftocbern.
— = poker, porder, tandeSto'Mer, m.
stoker, schrapper, krabber.
ftoAern, fcbto. (b.) = porren, pooken; peuteren; bie adbne ob. in ben Batmen ft. = de
tanden stoken.
Stud, m. —(e)&, Stiicte stok, knuppel, reisstok,
wandelstok; rotting, biljardkeu; (stam van
een) bloem (in een pot), wijnstok, boomstomp,
blok; verdieping; armbus; bijekorf; bergmassa;
vignet; einen in ben S. legenj = iem. in
't blok sluiten; zie ook Stein.
= zwerfmier.
Stocrantelfe,
kraagmerel.
Stod'antfel,
fttntlitinb = stekeblind.
= echte Bohemer, rasStorrtiiiOnte,
Bohemer.
tn.
=
degenstok,
stokdegen.
stortbegett,
Stoirbetitfcbc(r) = echte Duitscher, rasDuitscher.
ftorrbunint = oliedom, indom.
itoct'buttfet == stikdonker.
ftocrbiirr = indroog.
Iftoclein, fcbro. (ti.) (noordd.), zie ftocbern.]
Stiicleffitub, nt. = schoen met hooge hak.
ftoc'fen, fcbto. (tj.) = met stokken steunen
(den wijnstok bij y .); stokken, blijven steken,
niet vender kunnen, staan blijven, stilstaan;
haperen; (door 't vocht) bederven, beschimmelen; fits St. geraten ob. fommen = blijven
steken; ft., (f.) = stremmen, stollen.
Stod ' engliinber, m. = echte Engelschman,
ras-Engelschman.

atod'ente, tv. = wilde eend.

stocilied,

= vochtvlek.

ftuctftedia = met vochtvlekken.
Stod'flinte, tv. = geweerstok, geweer als
stok.

Stotrfranpfe, m. = echte of ware Franschman, door-en-door Franschman, ras-Franschman.

fturt'fremb = wildvreemd.
StocrOatO, = gevangenis, kot.
ftoclig — door 't vocht bedorven, beschimmeld;

stokkerig, stijf; koppig.
stijfhoofdig, koppig.
StLutiobber, m. = beursspekulant.
echte of ware jood, doorStocritthe, nt.
en-door jood, rasjood.
= stoklantaarn.
Stocrtaterne,
Stottleuditer, m. = kandelaar op hoogen voet.
= heemst; stokroos.
Stornatatbe,
Stocnneifter, m. = stokmeester, stokbewaarder, cipier.
eturnneufg, m. = echte Pruis, ras-Pruis.
stokslaag, ransel.
Stort ' Priiget, 431.
5tinf ' rei4, f. = wortelscheut.
Stuct`rofe, to. = stokroos.
Stod4, 43f. = fondsen, staatspapieren.
StoctifciOrnt, m. = stok-paraplu.
Stocrfctitag, m. = stokslag.
Stoiffelittulifen, m. = verkoudheid in 't hoofd.
Stottitiinber, m. standaard voor stokken e. d.
itturiteif = stokstijf.
ftottftiti = doodstil.
ftoctlaub = stokdoof.
Stoclung, — en = stilstand (van 't bloed,
van de vochten, van den handel); afbreking
(van de correspondentie); blijven steken,
pauze (in 't spreken).
= stokviolier.
Stocrbiote,
Stocriveri, f. = verdieping.
windas.
Stocrivinbe, Yu.
= kies.
Storryttin,
—(e%
—e
= (de) stof (grondstof,
S toff, .
substantie, materie, weefsel, onderwerp);
(stud.) bait ba nocb St. = heb je nog wat in
je glas? Cutoff aunt 2acben, Sum Scbreiben =
stof tot lachen, om to schrijven.
Storfet, m. = Stoffel, stoffel, sukkel.
ftorfetn, fcbtu. (b.) = (fcbruei3.) moeilijk loopen,
sjokken.
stollen, van stof.
ftorfen
itoffbattig, itofflici) = stoffelijk.
onstoffelijk; zinloos, leeg, onbe(toff 104
duidend.

ftiiclifd)

Stotrl name, m.; :berivanbtirtaft, tv.; :toot:
fet, m. = stofilnaarn, -verwantschap; -wisseling.

ftiitritett, fcbru. (b.) = steunen, kreunen, zuchten.
StoiciWntu4, zie Stoibintit&.
— = stoicijn, aanhanger
Stolter, m.
van Zeno, onverstoorbaar mensch.

stolcijnsch.
itolfeb
Stot3i4Inu4, m. — = stoicisme, leer van de

stolcijnen, onverstoorbaarheid, koude strengheid van zeden.
SOU, Stole, ten = stola, stool
(priesterkleed, over de schouders tot op de
voeten afhangend band).
Stagebiiigen, fat. = geestelijkheidsinkomsten, emolumenten.
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—n = langwerpig brood,
state, tn.
kerstbrood; boterham.
Stollen, nt. —4, — = horizontale mijngang,
mijngalerij; deel van een strofe (bij de
Meistersinger); stip, onderstel, poot (van
tafel, bed e. d.); ook
S torte.
= mijnwerker.
Stortenarbetter,
Stortenbiirfer, m. = brood- en koekbakker.
= boterhamtrommel.
Statenbiirtife,
StollettOaner, tn.; 4c4aitt, m. = mijn11werker; -schacht.
Stollentuagen, tn. = wagen om zware steenblokken te vervoeren.
Stortenioaffer, f. = mijnwater.
ftollentvelfe = als mijngalerij liggend.
ftol'perig = hakkelig, hakkelend; struikelend,
strompelend; hobbelig.
ftol'Oern, ittv. (b. u. 1.) = struikelen (sig. en
fig.), strompelen; hakkelen, stotteren.
zie itorPerig.
I. ftota = trotsch, fier, hoogmoedig; stout,
prachtig, trotsch, grootsch.
Stol3, tn. —a trots, fierheid, hoogmoed,
hooghartigheid.
ftotOe'rett, febtn. (b.) = prijken, pronken,
trotsch loopen.
StoOret, 1. = maasbal.
Stijp'fel (oberb.), zie S ti3bf
ftoVfett, ittn. (b.) = (eine 43feife, ein 2ocb,
einem ben 9,Runb, ettn. in ben Ounb, in bie
Zafebe, StriimPfe, ein Teib) stoppen; @iinfe
1. = ganzen volstoppen, vetmesten, pillen;
hie Speire Ito)* = stopt; hie Menge itopfte
fit = verdrong zich; geftopft bon propvol,
stampvol.
Stopler, en. —4, — stopper.
Stolellgarn, f.; :boar, f.; :bold, 1. = stopilgaren; -haar (of vulhaar); -hout.
StoPringet, tr. = maasbal.
StulelltaPOen, m.; :Intact, 1.; :nabel, =stop II lap (of -doek) ; -middel ; -naald.
StoOrnubei, tn. = pil (om ganzen te mesten).
ft000! = stop! hol
—n = stoppel (van halmen,
StoP'pel, tn.
van veeren, baardhaar e. d.).
stoppelbaard.
Stoirpetbart,
Stop'pelbadi, 1. = rieten dak.
Sta4r0ellIfetb, T.; :gatt4, tn. = stoppelliveld,
-pans.
Sto0VelgebtrOt, f. = lappedekenvers, cento.
StoOntgraC 1. = gras tusschen de stoppels.
ftop'peitt, fttn. (b.) = (op een stoppelveld)
bijeenzoeken, lezen, rapen.
etoO'Pelberfe, 43f. = lappedekenvers, cento.
StoPlnlivetbe, tn. = naweide.
samenlezing, verzamelStopliettuert, f.
werk, compilatie.
fto4rpett, fcbtv. (l.) = (een schip, een machine)
stoppen, stop zetten.
—n = gezwinde lout.
stoPtirtte, tr.
StoPirter, m. —4, — = verzamelaar, nalezer,
compilator.
— = stop, kurk; klein
Stii4rfet, m.
kereltje, onderkruipertje, prop.
etii0effontaft, tn. = stopkontakt.
fcbtro. (b.) = kurken, dicht maken.
I. ethr, m. —(e)0, —e = steur.
II. Stiir,
— = werk in 't huis van een
partikulier, karwei; deel van een vlot; auf
ber S. arbeiten = op karwei werken.
Sto'rag, m. —(e4) = storax (een snort gomhars, balsem).
Store!), m. —(e)0, Stiircbe [aut : —en, —en] =

etOgebet.

ooievaar; ba brat' mir diner 'nen S. = wel
heb ik van m'n leven! of nou breekt m'n
klomp.
ftorscijen, fcbtn. (b.) (met hoog opgeworpen
beenen) stappen.
StorWilbeine, V..; ;nett, 1.; :frbnabei, m.-ooievaarslibeenen; -nest; -bek (ook in de bet.
van: teekenaap ; een plantefamilie, geranium;
kraanbek).
Sto're, m. (u. tn.) —0, —4 = store, jalouzie.
fta'rett, fcbtn. (b.) = storen, verstoren, hinderer; [snuffelen, zoeken; venten, op karwei
werken]; g eft i3 r t in de war; niet goed
bij 't hoofd.
Stii`renfrieb,in.=rustverstoorder,spelbreker.
stilirer, m. —4, — = stoorder, rustverstoorder.
—, —en = verstoring.
[Stin'ger, m. —0, — = venter, marskramer,
marktschreeuwer].
ftornie'ren, fcbtn. (b.) = storneeren, terugboeken, fouten herstellen (in 't boekhouden),
ongedaan maken.
= stornopost.
StorittoPoften,
—=
Storr, tn. —en, —en; Stor'ren,
(boom)stomp.
ftherig = koppig, stijfhoofdig.
Stherigreit, tn. — = koppigheid, stijf hoofdigheid.
zie ftiirrig.
Stiierogett, tn. = steurkuit, kaviaar.
= Storting
Storling, f. —(e)4, —e u.
(Noorweegsche volksvertegenwoordiging).
Stii'rung, to. —, —en = (ver)storing, stoornis.
Stn ft, nt. Sti3f3e = stoot, schok, ruk,
duw; (enter, 2ften, Oda) stapel, hoop; steek
(met degen, dolk); aanval, uitval; onderstuk,
belegstuk, stootkant ; bout (van kalf of schaap);
Teinent Oeraen einen S. geben = tot iets (onaangenaams) besluiten; ba4 gibt ibm einen
S. = dat geeft hem een leelijken duw of
knauw; einem ben 1et3ten S. geben = iem. den
genadestoot geven; einen S. in4 Oorn tun =
op den horen blazen.
Stibegen, nt. = stootdegen, floret.
Stn' el, m. — 4, — = stamper (in een vijzel bij v.);
staartveer.
ftolgn, ft. (ti.) (bu iti3f3(ef)t, er Kitt; ftiet;
ftiete; ftote! geftof3en) = stooten, duwen,
schokken, botsen, stuiten, grenzen, [schuiven];
(peper, kaneel) stampen, stooten; an einen
B'lut 1. = grenzen; einen mit ber %ale auf
ettn. 1. = met zijn neus op iets duwen;
bent Oaufe f. = iem. 't huis uitjagen; tn,3
etenb 1. = in 't ongeluk of in 't verderf storten ;
in0 Dorn, in bie Trompete f. = op den hoorn,
op de trompet blazen; eine Attgel in4 2ocb
= (biljard) een bal stoppen; fiber bett.t.aufen
f. = overhoop stooten of steken, einen tior ben
Roof 1. = iem. voor 't hoofd stooten; f., (f.):
attf$ &alb = landen; auf einen f. iem.
(toevallig) aantreffen; auf Sttnierigfeiten 1. =
op moeilijkheden stuiten; ba4 Stiff filet born
2anbe = stiet of ging van wal; 3n einem f. =
zich bij iem. voegen, zich met iem. vereenigen;
fir') f. = zich stooten, elkander stooten; ficb
an ettn. 1. = zich aan iets stooten (eig. en
fig.); bie Sate ftiitt fit not an ether Meinig,
felt = hangt nog van een kleinigheid af.
stivfi er, m. —4, — = stooter, stamper; stootende valk of havik, afgerichte valk.
Cato 'erbe, tn. = stampaarde.
= boomvalk.
Stn 'fate,
Stu *bet, = schietgebed; smartkreet.

621

ftranben.

= strafwetgeving.
ftWtig = stootig, stooterig, stootsch; kribbig. strargefelfgebung,
stofrfeufpr, m. = diepe zucht, verzuchting. atrargetnatt, tn. = macht om to straffen.

= strafkamer.
stootll vogel Straffaittuter,
Strariaffe, to. = boetekas.
Strartobeg, m. = wetboek van strafrecht.
strafkolonie.
Straffolonie,
ten, met horten en stooten.
ftraffith = strafbaar; laakbaar; erg, verschrikrukwind.
Stofftvittb,
kelijk (f. felt, f. tangtveiten); [bestraffend].
Stofeaatin, in. = slagtand.
— = stotteraar, hakkelaar, Striirticbreit, to. — = strafbaarheid; laakZtofterer, m.
baarheid.
stamelaar.
strafgevangene,
stotteren, hakkelen, C^traf'littg, m. —(e)4, —e
ftortern, fcb (b.)
tot tuchthuisstraf veroordeelde.
stamelen.
— = ftrarth4= straffeloos, ongestraft; 1. atGgeben =
[Stoth m. —a, —e; Sta3ett, in.
er ongestraft afkomen.
boomstomp, bout (van een dier)].
Ztraflofigteit, tn. — = straffeloosheid.
Utot`31n = (fcbtoeta.) steil].
— = stoof(je)].
Strarmat, 1. = mate van straf, strafmaat,
[etotriten,
straf.
ftirtuen, zie ft o 6 e n.
f.; :prebigt, W.;
[ftract I= strak, recht, stijf, rechtop, kras]; Strarlmittet, f.;
= strafilmiddel; -port; -preek
:Ortmet
ft. unb ftramm = flink en kloek.
-proces.
ftractliM = naar 't voorschrift, geregeld;
Ztrarlaro3eflorbnung, tn. = wetbo van
spoedig.
strafvordering.
ftrad4 = onmiddellijk, dadelijk, regelrecht.
f. = strafrecht.
=
strafbedreiging.
StrarreMt,
straranbrobung,
= huis van correctie, tucht- ftrarrecOttiM = strafrechtelijk.
Strafattftatt,
huis, strafkolonie.
Stye II retie, ; m. ; :urtett, i.;
zberfaiirett, f. = strafilrede (of -preek);
Straf antran, nt. = klacht (tot strafvervol-rechter; -vonnis; -proces.
ging); S. fterien = een klacht indienen.
gedwongen verplaatStrarberfOung,
= strafwerk.
Strafarbelt,
sing (als straf).
Strararreft, m. = arrest.
Strarboliftreciung, :boilate4ung, to. = volftrarbar = strafbaar.
trekking (van straf), executie.
strarbariett, — strafbaarheid.
ftrartniirbig = strafwaardig, misdadig.
Strarbeftimmung, to. = strafbepaling.
= straftoemeting.
Ztratonteffung,
= boetetrommel.
Strarbile4fe,
Stra'fe, —n straf, bestraffing, boete; Strait, m. —(e0, —en = straal (licht-, water-,
eine e. berbdngen, erteiben = een straf opleg- bliksemstr., str. in den hoef van 't paard);
gen, ondergaan; bei S. berboten = op straffe [(icbtoef5.) kristal, efts].
verboden; einen in S. nebmen = iem. beboe- Stra4l'aber, tv. = straalader.
Mutter S. = [in ber Oefertery
Ztriiirle,
ten; in S. fommen = een boete oploopen.
ftra'fett, febto. (b.) = straffen, bestraffen; fpracbe] weg, straatweg.
, kastijden, beboeten; um Gelb f. = beboeten; ftrafrien, fdito. (b.) = stralen (in alle bet.);
(fcbtreia.) kristallen zoeken.
am 3eben 1. = met den dood str.; am 2eibe
fcbtb. (b.) = kammen; einen mit
f.= aan den lijve of lichamelijk str.[; mit 124e=
her ,ectief f. = iem. doorhalen, geducht de
Ringni& f. = gevangenisstraf opleggen; einen
waarheid zeggen.
2ftgen f. = iem. logenstraffen.
ftratrienbreMenb = straalbrekend.
ftralenb = straffend, wrekend.
Stratrienlibrertung, to.; :biinbet, f. (ob
= straffende engel.
Strafettnet,
(veroordeelend) von- :bufc el, m.) = straalObreking; -bundel.
strafertenntnt4,
ftrairtenb = straffend.
Onis, veroordeeling.
atrafertaff, m., :erlaffung, tn. = kwijt- ftrablenfiirmig = straalvormig.
etrairtentrone, to. = stralekrans.
schelding van straf.
Strareger3icrett, fcbto. (4.) = strafexerceeren. StraWiennteer,f.= zee van licht olvan stralen.
= straaldieren.
ftraff = straf, strak, sterk gespannen; ba& Stratri(en)tiere,
— = (fcbtoeib.) kristalzoeker].
kleib tfegt f. an = is nauwsluitend; f. unb IStrairier, m.
straalachtig.
ftramm = flink rechtop en kloek van gestalte. ftrablictit =
ftrafj'Itg = straalvormig.
straffaff, = straf bare zaak.
= strafbaar, strafschuldig, mis- Striiirne, to. —n = strong, streen (vlas,
garen), vlecht (haar); eine S. Zrabt = een
P dadig; 1. toerben = gestraft worden, een boete
bosje (koper)draad.
ioploopen.
— = minnelijke schikking
strafbaarheid, mis- strai3le'rung,
—
Straffiitligteit,
(bij de ontbinding van een handelsassociatie).
dadigheid.
—e = stramien.
Utraffen, fc4to. (4.)=straf maken, straf aan- Strantin', tn.
ftramm = straf, strak, flink, krachtig, flunk
trekken, sterk spanner*
Straff4eit, tro. = strafheid, strakheid, span- rechtop; e ,t4attung = flinke, kloeke houding; f..e Bucbt = strenge tucht; f.arbeiten=
ning, stijfheid; gestrengheid.
ingespannen of hard werken.
ftraffr ei = vrij van straf, ongestraft, straffeloos.
_
— = flinkheid, kloekheid.
trargetiot, T. = strafdreigend bevel of gebod. Strantlit'beit,
ftram'petn,
fdo. (b.) = trappelen stampZtrafgetb, f. = boete.
Strafgeric0t, T. = strafgericht, vonnis, oordeel; voeten, (fletsen) trappen; ficb blot f. = zich
bloot woelen.
ook strafrechter.
Stranb, m. —(e), —e = strand, kust.
Waffler-41)MM = strafrechtelijk, straf...
ZtrargeriMt4orbnuttg, to. = strafwetgeving. Stranb'll batterie, W.; :baner, m.; =bebienter,
strandlibatterij; -bewoner; -opzichter.
Strargefetb f. strafwet.
Strargefeilbudi, 1 . = wetboek van strafrecht. ftran'ben, fc0tv. (4.) = stranden,
Stotrilboget, m.;
(of roofvogel); -wapen.

t13. =

ftut'ineife = bij of met schokken, met stoo-

Ztranbfiftb.
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Ztrebfamielt.

Stranbi lififd), m.; :gereditigfeit, tn.; :gut, StraTettredit, f. = berschermingsrecht op de
1. = strand 11 visch ; -recht ; -goed.
helm; zandhaver.
m.; :forb, tn.; :faufer, nt . =
strandllheer, -stoel; -looper (nl. persoon,
watersnip en riethoen).

StrantvOafer, m.

wegen.

Stra'igenilrelnigung, in.; :CPerrung,
;
:tiir, tn. = straatlireiniging;
:tectinVier,
-versperring; -slijper; -deur.

tol.
Stra'ign3off, tn.
= rijen van straten.
Stranb'llorbuung, to.; :ratifier, tn.; :reMt, Stra'.4ettAiige,
1. = strandlfreglement; -roover (of -dief, ftratilii0 = op straat; langs de straat; ficb
-jotter); -recht.
stranding.
Strint'buttn, iv. —, — en
Stranly il bond, :bogt, m.; :Wady, =
strand 11 vogel ; -voogd ; -wacht (of kustwacht).
Strang, rn. —(eA Strange = koord, touw,
gareel, streng (teugel en garenstreng), strop;
feinen S. afeben = zijn plicht doen; fie 5ieben
ate ben gfeicben (ob. an bemfelben ob. an einem)
S. = ze trekken een lijn, ze zijn 't met elkaar
Bens; cafe Strange anateben = alle krachten
inspannen; fiber bie Strange tjauen fcbiagen
= al te Bartel zijn, uit 't gareel loopen, uit
den band springen; aunt S. berurteilen = tot
den strop veroordeelen; zie ook r eif3en I.
ftriin'gen, fcbin. (ti.) = (paarden) inspannen,
aanspannen.
Strangulation', in. —, —en = strangulatie,
verworging.
ftrangutie'ren, ft:W. (tj.) = stranguleeren,
verworgen.
—n = vermoeienis, groote
StraPa'ae,
inspanning.
StrapaAter'anog, m. = werkpak.
ftra0a3ie'ren, fcbin. (b.) = of beulen , afmatten ;
(ein ateib) bederven.
werkbroek.
Stra4a3terliofe, tn.
Stra4'burg, f. = Strasburg (stad in WestPruisen).
Strat m. — u. Straff0 = stras (valsche
diamant).
ftrafyinr, ftrafiab' = straatuit, straatin.
StrafOurg, f. = Straatsburg (stad in de Elzas).
Straatsburger.
—
Strafrburger, m.
ftrafiliurgifd) = Straatsburgsch.
Stralg, in. —n = straat, weg, straatweg,
zeeengte; auf ber S. = op straat; auf offener
S. = op de openbare str.; einen auf bie S.
feten = iem. op straat zetten; er tiegt inner
auf ber S. hij slingert altijd langs de straat.
tralmitaniage, tn. = aanleg van straten en
wegen.
Stra'fienarbeiter, tn. = straatwerker, wegwerker.
= opzichter van de
Stra'fienauff0er,
openbare wegen.
toezicht op de wegen.
Stralgitaufficht,
= tram(weg).
Straitenbatm,
Stra'fglibau,m. = aanleg van straten en
wegen.
Straifynlifteltrag, en.; :beleuMtitnn,
m. = straat II geld; -verlichting ; -jongen.
Stra'fpnbantnt, m. (eigenlijke) straat of
weg (nl. 't gedeelte voor voer- en rijtuigen
bestemd).

ftr. beruintreiben = langs de straat zwerven.

Stratagem', zie trategem.
strateeg, veldheer,
Strate'ge, m. —n, --n
krijgskundige.

Stratenene, 1. —(e)t, — e=stratageem, krijgslist.
Strategic', tn. — = strategie, veldheerskunst,
krijgskunst.

Strategifer, tn.

— = strateeg, krijgs-

kundige.

= strategisch, krijgskundig.
ftrateg
—n = ruw oppervlak.
Straitly,
—=
Straitly, tn.; Stritub'ebeit, 1.
sprits (een gebakje).

I. itriinlyn, fcbin. (tj.) = (bie (aare, Vilabne,
3= tiiget) opsteken, overeind doen staan, opzet-

ten; bad loft einem jebet (aar auf ben .Rolfe
5u Oerge f. = dat moet iem. elk haartje te
berge doen rijzen; bat (t.aar ftraubt ficb =
staat overeind, rijst te berge; tiff) = zich
verzetten, tegenspartelen, tegenstribbelen;
bie weber ftraubt ficb, biet 5u befcbreiben = de
pen weigert
II. Straulten, f. = tegensparteling, verzet.
[ftraultig = stekelig, borstelig, slecht gekamd; weerbarstig, tegenspartelend].
Strand), m. —(e* Straucber [u. Straucbe] =
struik, heester, struikgewas; auf ben S. fcbtaz
gen, zie auf ben Oufcb fro4fen.
ftraudrartin = struikachtig, heesterachtig.
Straudybieb, m. = struikroover.
ftrau'dylit, fcbin. (f.) = struikelen (eig. en fig.).
Straucirbot3, 1. struikhout, struikgewas,
kreupelhout.
wilde hop.
Strandritopfen, m.
— = struikje.
Strancirfein, f.
Straucillticri, f. = struikgewas, kreupelhout.
I. Strout m.
—e [fiibb. and): — en,
— en] = (Q3 o g e 1,S t r a u 13) struisvogel, struis.
Strauf3e
boeket, ruiII. Straut m.
ker; vederbos, pluim, kuif; struik; strijd.
= boekettemaakster,
StraufOinberin,
bloememeisje.
—
ruikertje, boeketje.
StrattfrcOen, 1.
Strau'fg end, 1.; =feber, tn.; :enpolitif,
=
struis II vogelei; -ve(d)er, -vogelpolitiek.
struiegras.
Straufrgra0, f.
klad.
Stra3'3c, tn. —, —n
stut, schoor, beer.
—n
Stre'be, tn.
steunbalk, stut, schoor.
Stre ' bcttifett, nt.
Stre'beitanb, Strelyfio13, f. = schoor, stut.
Stre'Ocfraft, tn. = span- of strekkracht.
Stre'benianer, tn. = steunmuur, steenen beer.
ftre'ben, TcOrt). (b.) = streven, moeite doen
om vooruit te komen ; hard werken, blokken
Stra'fgullbieb, nt.; :tiatterin, tn.; :lunge, (voor 't examen).
m., =fe4rer, m. = straatilroover; -vlinder; StrelicPfeiter, in. = steenen beer, stut,
schoor.
-jongen; -veger.
Stra'fyitlifot, m.; :filter, m.; :Interne, ID. = Streller, tn. — = strever ; iem. die steeds
vooruit,
hooger wil in de wereld; eerzuchtige.
straat slijk ; -bond (ook -looper,, -meid) ;
-lantaarn.
Stre'bertunt, T. = jacht naar hooger plaats
StraVnI1Pftafter, f.;
m.; :Tauber, in de maatschappij, bent van eerzuchtigen.
= straatilsteenen (of pla- ftretyfaut = ijverig, onverdroten werkzaam,
:riiitberet,
veisel); -roof; -roover; -rooverij.
volhardend, vooruit willend, eerzuchtig.
van straatroovers, als Streb'fanticit, tn. —
ijver, werkzaamheid,
ftrallettraitherifel)
voiharding, ambitie.
een straatroover, straatroovers...

ftredbar.
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etreitgegenftanb.

= strijkOleer (of
1.; :finie,
ftrecfliar = rekbaar, hamerbaar.
-riem, aanzetriem); -lijn.
— = rekbaarheid enz.
Strectbarfeit,
Streicirntafb f. = gestreken voile maat.
Stred'bett, f. = strekbed, spanbed.
m. =
Strec'fe, in. --n= (een werktuig) rekker, Strait' Anetf, f.; :rieraten, m.;

strekker,spanner; eind(weegs),afstand,spoorlijn,
trajekt; stuk, uitgestrektheid (land); mijngang;
tijdruirnte, tijdperk; (jagersterm) plaats, waar
't gedoode wild bij elkaar wordt gelegd; sur
S. brit-men = dooden, neerleggen, vellen.
Stretfeiten, f. = rekijzer.
ftreclen, Ts:W. (b.) = strekken, rekken, uitstrekken; bie Oeine ftr. = de beenen uitsteken
of uitrekken; arte biere bon ficb ftr. = dood liggen, met de beenen in de lucht; einen au
$oben ftr. = iem. neervellen, in 't zand doen
bijten; Me Uaffen ftr. = de wapens afgeven;
Mebr ftr. = 't geweer vellen; bie Ginger
ba d
in bie ,tsi3be, ben ftopt and bem aenfter fir. =
de vingers omhoog, 't hoofd uit 't venster
steken; (Veber, gate, anetatt, ein au furze
Otieb) rekken; ficb ftr. zich uitstrekken;
zich neervlijen; ber *aeg ftrecrt five = is heel
lang; taf3 bein 9itor3 five ftr. = rennen, hard
loopen, draven; in geftrecttem 2auf, Oatopp =
in gestrekten galop; zie ook ect e.
ftrecletttbeife = bij stukken, bij trajekten,
bij gedeelten, bier en daar.
— = strekspier.
Streeler, m.
Strecrgui, f. = jonge visch in een vijver.
plethamer.
StrecrOantmer, nt.
StretrntuMel, m. = strekspier.
—, —en = strekking enz., vgl.
Streclung,
ftre ct en.
Streirtnerf, f. = pletterij.
Streic4, m. —(e)?,, —e = slag, houw, streek,
poets; auf ein en Str.= met een slag; einem
einen Str ftyieten = iem. een poets bakken;
ein fcbtimmer ob. fcbrecbter Str. = een leelijke
streek of poets; bumme Streicbe macben
domme streken uithalen; feinett Str. arbeiten
geen steek werken, geen slag uitvoeren.
—n = pletwerktuig.
Strei'd)e,
StreirWeifen, f. = strekijzer, rekijzer, pletijzer, schaafmes.
ftreilteht, fcbto. (b.) = zachtjes strijken,
streelen, aaien.
ftrei'dyn, ft. (b.) (ice ftreicbe; ftricb; ftricbe;
ftreidg! geftricben) strijken, slaan, strepen,
schrappen; einen mit IRuten fir. = iem. met
roeden slaan, geeselen of tuchtigen ; (eine QBanb,
ben au t boben) instrijken, verven; (einen
Soften) ftr. = schrappen; Mutter auf ba d
Orot, ein Outterbrot) smeren; ein $ftafter
ftr. = een pleister klaar maken; (ein Oleffer)
aanzetten, wetten; 2ercbert ftr. = leeuweriken
strijken, met 't strijknet vangen; badnaf3
ftr. = de maat met den strekel glad afstrijken; geftricbett
strijkvol, tot den rand
vol; geftrictiene 9,Jta
(gestreken) voile
maat (ook fig.); ftr., (f.) (burcb ben Scab,
burdj bad 2artb) zwerven, trekken; (23i3get,
ai f cbe) trekken; ba? Scbiff ftrefcbt buret bie
Vetten = beweegt zich, snijdt door, klieft de
golven; [fieb ftr. = zich uit de voeten maken].
Strei'dier, m. — = strijker (iem. die een
strijkinstrument bespeelt), verver, smeerder.
Streir4lfeuer, 1.; :gam, f. = strijklivuur,
-net.
StreirfOoli, f. = strijkhout, strijkband, strijkstok, strekel (om een maat of to strijken);
(norbb.) lucifer.
Streirbli igyben, 1. = lucifer.
= lucifersdoos.
strettlY4olgitartjtet,

strijkllnet; -riem (aanzetriem); -steen (of
oliesteen).
strijkwol.
Streldritmlie, tn.
trektijd (van de vogels).
streidnett, tn.
Streit, m. —(e0, —e = strook, reep; strooptocht, zwerftocht; streep.
Stretrbanb, f. = kruisband.
Streifblitt, m. = vluchtige of schuine blik,
oogopslag.
Strerfe, tn. —, —it = streep; strooptocht.
I. Strei'ten,
— = strook, reep, streep.
II. ftreilett, fcbtn. (b.) = even aanraken, rakelings voorbij of langs gaan; schrammen,
schampen; schuiven, stroopen; Fein Otict
ftreifte mice = gleed tangs me heen ; er bat
bier Zbenta nur teicbt geftreift maar in 't
voorbijgaan aangeroerd; ben :3‘)ben ftr. =
langs den grond scheren; bct.i ftreift an?, Mt=
gtaubticbe = dat grenst aan 't ongelooflijke;
(einen Ring boot Ginger) trekken; (bie &met
in bie iitje) stroopen, schuiven ; (bie Minb
born $aume) stroopen, aftrekken, afhalen;
(Zabat) strippen; ficb an einem 9laget ftr. =
zich aan een spijker schrammen; geftreifte
Matter = gestreepte bladeren; ftr., (f.) =
trekken, zwerven, marodeeren, stroopen.
streepvaren.
Streilenfarn, m.
— = zwerver, marodeur.
Streiler, m.
—, —en = strooptocht, strooStreifereit,
perij, rooftocht, zwerftocht.
gestreept, gegroefd„
Streifingb,
ziagen, f. = drijfjacht.
Streittorp, f. = vliegend korps, vi. legertje.
Streiffirbt, f. = schamplicht (op schilderijen),
zie StreifforP.
StreirOartei,
uitstapje.
Streirpartie, ha.
Streirretter, nt. = marodeur, zwervend ruiter.
Strelfritt, tn. = (stroop)tocht to paard.
Streiffc4uft, nt. = schampschot.
= patrouille.
treirtv cute,
Streirtnutthe, tn. = schram, lichte wonde.
StrelfAttg, m. = (stroop)tocht.
—e u.
werkstaking;
Streit in.
Str. maten = staken.
Streirbreiter, m. = onderkruiper (bij staking).
Itreilett, ft iv. (b . ) = staken.

Strerfer, m.
staker.

—; Streirntar4er, tn. =

ftreirtioftentteb(e)n, fcbtu. (b.) = posten.
Streit, nt. —(e)4, —e = strijd, vooral: woor-

destrijd, twist, ruzie; [strijd, gevecht met
de wapens] ; (Str. her l.temente) ; mit einem im
Streite tiegen = met iem. overhoop liggen.
Strcit'agt, tn. = strijdbijl.
ftrciebar = strijdbaar, strijdvaardig.
— = strijdbaarheid, strijdStreit'barfeit,
vaardigheid.
ftreilett, ft. (b.) (icb ftreite ; ftritt; ftritte; ftreite!
geftritten) = twisten, redetwisten, strijden; ficb
ftr. = twister. ruzie hebben; fig. strijden;
bie ftreitenbe g trcbe = de strijdende Kerk.
— = strijder; twister,
Streiler, in.
kemphaan.
Streiterei', tn. —, —en= twist, ruzie, gestrij,
oneenigheid, g-harrewar.
Streit'frage, ro. = twistvraag, strijdvraag,
kwestie.
Streitgegenttanb, m. = zaak, waarover de
twist gaat; zaak of punt in kwestie,
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= strooisel, strooisuiker.
Strett'fel, m. u. f.
Streit'gier, tn. = strijdlust, twistzucht.
— = spreiding (van vuurStreitlyt4n, m. = kemphaan (eig. en fig.). Strewung,
StreWbanintet, tn. = twistzoeker, ruziemaker. wapenen).
Stren'aucfer, m. = strooisuiker.
Streit'innunter, in. = strijdhamer.
etreit'banbel, m. = twist, twistzaak, twist- Stric4, m. —e = streek (met penseel,
geding, proces.
pen, strijkstok, van 't kompas, bij 't schaatStreit'fjengft, m. = strijdhengst; twistzoeker, serijden), soms ook: (land)streek; streep,
haal; draad (richting van haren en weefselruziemaker.
ftrei'tig = (van personen) oneens, in strijd, draden); tocht, weg, (wind)richting, (wind)-

strijdend, twistend, (van taken) betwist, onuitgemaakt; einem ettn. ftr. macben = iem.
iets betwisten.
stretligfeit, tn. —, — en = twist, dispuut,
oneenigheid.
:tuft, tn. =
Streit' II folben, m.; :friifte,
strijd kolf (of -knots); -krachten ; -lust.
ftreit'Ittftig = strijdlustig
= strijdmacht.
Streit'ntacht,
Streit'offeft, f. = tre itgegen ft a n b.
Streit'prebigt, Iv. = strijdrede, twistrede,
controverse.
Streit'Ounft, tn. = twistpunt.
Streittok = strijdros.
= twistpunt, twistzaak ; zaak
Streit'farfte,
of punt in kwestie; twist, geschil.
Streitsfath m. = betwiste stelling.
Streit'fitrift, Iv. = strijdschrift.
Streitilutt, tn. = strijdzucht, twistzucht.
ftreit'fiirntig = strijdlustig, twistziek.
Streietlieologie, tn. = wederleggende godgeleerdheid, controverse; apologetics.
= dispuut, discussie, oefeStreit'ithung,
ning in 't redetwisten.
Streirberfiinbung, = aanzegging van een
rechtsgeding, daging, litis denunciatio.
Streit' II Wife, W.; :Iuagen, = strijdil wapen ;
-wagen.
Strelith f. = Strelitz (hertogdom).
Strefit'aen, $f. = Strelitzen (vroegere lijfwacht van den Czaar).
= eindje, oogenblikje, stukje,
[Strentef,
beetje].
ftretrg(e) = streng (Satte, einter, glicbter,
Oebot,11rteil, examen, OM); scherp (Merucb, (fie,
fcbmacf, glifte); ftrettge adlte = (ook) Barre koude;
bar, ruw (Stlima); tot ftrengften hinter = in
't hartje van den winter; lot ftrengften Sinne
bet; Sorte& = in den letterlijksten zin van
't woord; f. genommen = strikt genomen.
Strett'ge, iv. — = strengheid, gestrengheid;
nauwgezetheid; (van 't klimaat) barheid, ruwheid; (van smaak of reuk) scherpte.
[ftren'gen, fcbtv. (b.) = straf zetten, spannen].
ftreng'ffiiffig = zwaar vloeibaar, moeilijk to
smelten.
ftrenirgenoinnten = strikt.
ftreng'gliiubig = strenggeloovig, rechtgeloovig, rechtzinnig, orthodox.
Streng'gfilubigfeit, tn. = stre nggeloovigheid,
rechtzinnigheid, orthodoxie.
—, —en = stroo, strooisel, strooStrew,
leger, leger van een bos stroo.
= 7andkoker, zandstrooier,
StretebiicOfe,
suikerstrooier, peperbus.
ftreu'en, fcbtv. (b.) = strooien, zaaien; ben
$ferben f. = stroo voor de paarden spreiden;
bie atinte ftreut = spreidt; einem Sanb in We
%ugen f. = iem. zand in de ougen strooien.
Strettigabef, to. = stalvork.
Streu'golb, f. = goudpoeder.
Streu'llOultier, f.; nt. = strooillpoeder
(of -poeier); -zand (=faith brnuf! = zand er
over!).

streek; [(als mast) lijn, streep]; einen S.
unter ettn. macben = een streep onder
iets zetten, er een einde aan makers; ba&
macbt mir einen (ift mir ein) S. burg bie alecb=
Hung = dat is een streep door mijn rekening;
in einem S. = onafgebroken, aan 66n stuk
door; feinen S. arbeiten = geen steek werken;
er bat ibn auf bem S. = hij heeft een hekel
('t land) aan hem; nacb bem S., gegen ben
S. = met den draad, tegen den draad; bc0
gebt (ift) mit gegen ben S. = dat staat mij
tegen, stuit mij; ein S. eeibelanb een
stuk; ein S. 91ebbilbner = een vlucht of troep
patrijzen; Oiofb, Silber baft ben S. = houdt
den toets; auf ben S. gebtt = op de vangst
(van leeuweriken e. d.) uitgaan; de meisjes
naloopen; op de baan loopen.
— = streepje, haaltje.
Striltebten, f.
fcbtu. (b.) = van fijne strepen voorzien, fijn strepen.
Stricfrfarn, m. = streepvaren.
Stri0Puttft, m. = kommapunt.
StriOregen, nt. = plaatselijke bui.
ft-44130 4cl, nt. = zwerfvogel.
ftricfrtheife = bij trekken, stuksgewijze, hier
en daar, plaatselijk, troepsgewijze.
trictrvit, tn. = trektijd (van de vogels).
Strict, nt. —(e0, —e = strik, touw, koord,
strop; galgebrok, guit; einem Stride tegen =
iem. strikken spannen; tvenn cafe Stride
reiten = in 't ergste of uiterste geval, als
alles tegenloopt.
eutef, m.=brei 11 werk; -zak.
Strict' arbeit,
ftriclen, fcbtn. (b.) = breien.
— = breier.
Stric'fer, tn.
Stricierel', tn. —, —en = breiwerk, breierij.
breiloon.
Strie'rerteOtt, en.
StricrfliOre, tn. = overhaalschuitje, pont.
Strip:roam, f. = breigaren.
= touwladder.
Stricrfeiter,
= maas, steak.
Strid'utaffte,
=
Stricrlutufter 1. ; mabef, tn.; :naht,
breiilpatroon; -naald; -naad.
Strid'reiter, m. = bereden politie.
Strici'llfcheibe, iv.; :ftunbe, tn. = breilihout
(of -schei); -les.
Stricfluerf, f. = touwwerk.
Strict3ettg, = breiwerk.
— = roskam.
Strieigef, m.
ftrie'getn, fcbtu. (f.) = roskammen; schoonmaken, poetsen, opknappen; doorhalen, er
van langs geven.
Strielne, tv. —, —it; Strie'tnen, m.
= striem.
ftrit'inig
gestriemd, vol striemen.
— = fijn witte(u. f.)
Strie'vf,
brood, kerstbrood.
ftrie13ett, fct-u. (b.) = wegkapen, gappen.
Stele (spr.: straik) 2c., tie S tr ei f 2c.
ftrift, ftrirte = strikt, nauwkeurig, stipt.
—, — en = striktuur, abnormale
Striftur',
vernauwing.
—n = (aan laarzen) strop,
Strip'pe, tn.
trekker, lus; trekband, sous-pied; bindtouw.
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zie ftreitig.
Strontianier, m. = stroomanker.
Stro'bet, m. -4, - = woeste haarbos, warbos. tr,
o nt an tv IA it or, m. = oeverbewoner.
ftro'b(e)fig = woest, verward.
ftroutaufltuart0 = stroomop(waarts).
stroo; feere4 S. breften
Stroh, 1. -4
Strout' bett, = stroombed, stroombedding
nutteloos of overbodig werk doen ; ba4 ift nitt ftriVuten, fttv. (b. u. 1.) = stroomen (eig. en

bon S. = niet van stroo, nog zoo min niet;
fig.), vloeien, (van den regen) in stroomen
er ift auf bem S. = op de flesch, aan lager neervallen; (minder alledaagsch) uitstroomen,
wal; grob tvie e. = in den hoogsten graad voortbewegen.
onbehouwen of brutaal.
Strom' enge, iv. = stroomvernauwing, stroom= engte.
Strobl arbeit, tv. ; :banb, 1. ;
stroo ilwerk ; -band; -bloom (papierbloem).
landlooper.
Stro'uter, m.
trob' bunb, f. ; :butter, iv.; barb, f.; :bode, ftrostiteru, zie ftrotten.
winiv.; :better, m. stroollbos; -boter (of
Strout' II geb Jet, f. ; :torte,
= stroom gebled; -kaart.
terboter); -dak (rieten dak); -matras ; -dekker
(rietdekker).
-(e)4, -e = kleine haring
Stri3rtaing,
(uit de Oostzee).
Stroirbatf), f. = rieten dak.
ftro'bern = strooien, van stroo; laf, flauw, trout'fitit eft e, tv.=stroomversnelling; stroomsnelheid.
onbeduidend.
:farbe, iv. = stroo ilfakkel; striYntung, iv. -, -en = strooming.
Strut' 11 fluid,
-kleur.
ftroutluelfe = in of bij stroomen.
Stroutluenber, ut. = stroomkeerder; stroomftroblarbeit, ftrotrfarbig strookleurig.
Strobl feuer, f.; :ffert)ter, m.; :futter„ 1. = keering, krib.
stroolvuur; -vlechter; -voer.
Strontiatt' (spr.: tsi ..), m. -(e)4 = strontiaan.
ftrotrgetb = stroogeel.
Strobi4afut, m. = stroohalm; oath einem S. trottittuut (spr.: ..tsi..), 1. - = strontium.
strofe, koeplet.
zich
aan
een
stroohalm
vasthouden.
-n
greifen
strolgg, to.
ftro'obifri) = strofisch, uit strofen bestaande.
strooien hoed.
tr o fin t, m.
Stropp, in. u. 1. -4, - = (zeew.) strop, lus
StroWitte, iv. = strooien of rieten hut.
met een touw; [strik, touw, lummel, bengel,
ftro'big strooachtig, strooien.
Stroblunter, tn. = stroojonker, kale jonker. kwajongen, strop].
-n trapvormig portaal (in
StroOlotif, m. = domkop, stommeling.
Stroffe, to.
mijngalerij en).
Stroblorb, m. = strooien mand.
Strobstratta, nt.= strooien krans; gevlochten ftrot'on, fd9b). overvloed hebben, vol
zijn, zwellen; pronken, prijken, zich opblazen;
rand van stroo.
time Sinber ftr. bon ebefunbbeit = de gezondtroblaa er, 1. = strooleger.
heid ligt er boven op; ftr. bon ,tiotmut =
tro blatte, iv. lat van een rieten dak.
Strofrfebut, m.= mengsel van stroo en leem, zich niet weten to bergen van trots; tier
Oeutet ftroV bon Gelb = is propvol met geld.
leemkalk.
ftrubib(e)tig, zie ftroberig.
tro frmaga3iit, = stroopakhuis.
= strooman (zoowel vogel- Stru'bef, m. -4, - = draaikolk, kolk,maalStrofrmanu,
verschrikker als schijnpersoon, d. iemand stroom; int S. her Oefteifte = in de drukte
die voor den schijn op den voorgrond geplaatst van de zaken; tier S. tier Zergniigungen =
de maalstroom van vermaken ; (halfbolvormig)
wordt, terwijl de eigenlijke persoon achter de
schermen blijft); Sbift mit bent e. = whist meelgebak, poffertje.
ftrusbeln, fcbiv. (b.) = ,draaien, wervelen,
met den blinde.
dwarlen, bruisen, woelen, druk zijn, verward
Strobl matte,
;
m.; :papier, f.
handelen.
stroo 11 mat; -mest ; -papier.
-, - en = struktuur, bouw,
trob'llPf elf e, tn.; :preffe, to.; :fad, m.; truitur',
:11tober, m. = stroo pijp (of schalmei, rieten samenstel.
strumpf, m. -(e)4, Strilmlife = kous; fit
fluit); -pers; -zak (of matras); -stapel.
Stroirfeif, f. = strootouw, van stroo gevloch- auf hie Striimpfe maten = op weg gaan, er
van door gaan, zich uit de voeten maken.
ten touw.
trumpf banb, f.; :fader, m.; :guru, f. =
Strolyftubt, m. = matters stoel.
kouse II band; -stopper ; -garen (of breigaren).
Stro frteffer, m. = strooien tafelmat.
= hoos, broek met voeten.
Stroirtob, m. = dood in bed of op de matras. Struntprofe,
StrumOrtu arm, $f. kousewaren.
Strobluein, m. = stroowijn, yin de paille.
stroom. = kousezaak.
=
StrumpflvarenOanbei,
Strobluifit,
Stroblutepe,
wisch; o. a. een teeken, dat er op jets beslag StrumPfluirter, m. = kousefabrikant.
m.
Struntorivirterftubf, = breimachine.
is gelegd.
m. = onbestorven Struni, m. -(e)4, Striinfe = stronk, [stomp].
Strubluittue,
Strun'fc(1), Strun'ge(1),
-n = sloes.
weduwe, onb. weduwnaar.
strooien draagkussen.
ftruPlite'ren, fcbtr. (b.) = lam werken.
StroWtinaft, m.
Strold), tn. -e4, -e = landlooper, schooier, ftruping = slordig, stoppelig, borstelig, verward, verwilderd.
vagebond,
ftrot'ifjen, ftiv. (b. u f.) = zwerven, schooien. Strutifivelpeter, in. = Piet de Smeerpoes.
= strychnine.
stront, m. -(e)4, Striime stroom, vloed; Striyilltin', 1. 1viber ob. gegen ben S., mit bent S. fttvint- Strprintinlaure, tv. = strychninezuur.
-n; Stub'bett, ut. -4, - =
men = tegen den stroom oproeien, met den etub'be, tn.
str. meeroeien of meedrijven; emit S. bon boomstomp (nog in den grond).
kamertje; [maat van
tiibli) en, f.
2Borten = een stroom of een vloed van
4 liter].
woorden.
-n
=
kamer,
vertrek.
stroomaf(waarts).
stube,
iv.
ftroutab'(fuiirt4) =
etullenattefter, tn. = oudste van de kamer
ftroutaus = st roomop.
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Stullettilarreft, nt.; =bolluer, at.; :burfcbe,

M. = kamerliarrest; -boender; -genoot.
Stiebenbede, tn. = tapijt, vloerkleed; plafond,
zoldering.
Stu'benbiete, m. = planken vloer, deel.
Stu'benlIfliege, iv.; :nete4rter, tn.= kamerilvlieg; -geleerde.
Stiebettheivr, m. = stoker (die voor de
verwarming van de kamers zorgt).
Stu'bett4octer, m = die altijd thuis zit, huismusch.
Stu'bettilfauterab, m.; =tuft, tn. = huislikameraad (of kamergenoot); -lucht (of
kamerlucht).
Stu'Oettllutabr4ett, f. = dienstmeisje.
Stuliettllutater, m. ; :Wier, m. ; ntbr, tn. =
huis ii schilder; -zitter (-musch); -klok.
stiiiber, tn. — 4, — = stuiN er.
Stufv8'nafe, W. = stompneus.
Stuccateur', Stuccatur', zie StUffa ...
Stud, m. —(e)4 = stuuk, pleistergips, stuukwerk.
Stiitt, T. —(e)4, —e = stuk (als deel van een
geheel, afdeeling van een geschrift, als geheel, als mast, als exemplaar, voortbrengsel
van nijverheid of kunst, geschut, bedrijf); er
ift en S. bon einem Gietitticben = hij is zoo
iets van een geestelijke ; (er begteitete mid) ein
flute& S. = een goed eind; brei S. Zieb =
3 stuks vee; 5tbei Wutben ba4 S. = per stuk;
ein Stitcrer fecb4 = een stuk of zes; ein S.
Thin = een stuk (vat) wijn; in biefem e. =
in dit opzicht, op dit punt; in alien Stitcfett
in alle opzichten; au4 freien Stitcren = uit
vrijen wil, uit eigen beweging; grofe Stiicre
auf einen batten = veel met iem. ophebben;
nacb bem S. arbeiten = op stuk werken; in
Stiicte gebn = stuk gaan; in einem S. = aan
then stuk door.
Stud'arbeit, tn. = stuukwerk.
Stiierarbeit, W. = stukwerk.
Stutfarbeiter, m. = stukadoor.
Stiicrarbeiter, m. = stukwerker.
Stilif Ibett, 1.; .bo4rer, tn. = geschut 1 bedding ;
-boor.
Stiiti'Mett, f. --&, — = stukje, eindje; poets,
streek; ein fcbivere4 S. 9.trbeit = een lastig
werkje.
ftiicletn, fcWv. (b.) = brokkelen; lappen,
flikken, oplappen, samenflansen.
ftiiclett, 1cDiti. (b.) = in stukken deelen; lappen, verstellen.
ftuclern, fcbtu. (tj.) = schokken, hotsen; hapern.
Stihrfat 1. = stukvat, stuk.
Stiittglefierel, tn. = geschutgieterij.
Stild'aut, f. = geschutmetaal.
Stild'giiter, $1. = stukgoederen; auf St.
antegen = op st. aanleggen.
Stild'hof, m. = artilleriepark.
Stiidliatrone, M. = geschutpatroon.
Stiid'Oforte, to. = geschutpoort, geschutgat.
Stiicilmobe, M. = 't probeeren van 't geschut.
stiid'berfauf, nt. = verkoop in 't klein.
Stiierber3eic4nt4, 1. = specificatie, lijst van
de enkele stukken.
ftiirrivelfe = per stuk, stuksgewijze, stuk
voor stuk, afzonderlijk.
Stilenverf, 1. = stukwerk.
Stiirrittiftfter, m. = (geschut)wisscher.
Stiienctig, iv. = aantal stuks.
[Stub, W. —, —en = (fcbtveia.) stut, paal].
stubent', en. —en, — en = student; S. ber

Ztublbein.

anebiain, ber Recbte = student in de medicijnen, in de rechten.

Stuben'tenbiume, tn. = afrikaantjes.
Stuben'tenfutter, f. = studentehaver.
itubettlettbaft = stud entachtig.
Stuben'tenutiitw, tn. = studentepet, studentemuts.
Stuben'tettfit aft, tn. = studenten; 't studentzijn.
Stubettlenlitierbinbutta, W.; ,biertet, 1. =
studente II vereeniging (-korps); -wijk.
stubetetin, m. —, —nen = studente, meisjestudent.
Stu'bie, m. —, —n = studie; oefenstuk.
Stu'bienbireftor, m. = direkteur (die de

studien leidt).
Stuiblennang, m. = loop van de studien.
Stu'bieuropf, m. = studiekop.
Stu'biettrat, m. = raad van onderwijs, lid
van dien raad.
Stu'bienMeirOttuttn, iv.; wit, in. = studie II(teekening); -tijd.
ftubie'rett, fcbm.(b.)=studeeren; bestudeeren;
Wiebign, aura ft. = in de medicijnen, in de
rechten 7studeeren; [auf etto. ft. = op iets
studeeren, over iets nadenken] ; ftubierte
Sbracbe = bestudeerde, gemaakte manier
van spreken; ein Stubierter = een gestudeerde,
een geletterde.
Stubierltube, tb., :Owner, 1. = studeerkamer.
I. Stu'bio, m. —4, —4 = (Oruber S.) studiozus, student.
II. Stu'bio, T. ---&, --4 = atelier, studio.
Stublolu, m. —, .. fen u. ..fi = studiozus,
student.
shrbiunt, 1. —(4), .. bien = = studie.
Stiff e, m. —, —n = trede, trap; graad,
sport; (uitgehouwen) stuk (steen of erts),
teeken (in de rots gehouwen); auf ber blicbften
S. be4 fflubm4 = op den hoogsten trap van roem.
ftulett, fcbtv. (b.) = trappen maken, uithouwen; schikken, rangschikken.
StitifentiOn, tn. = spoorweg met voortrollende perrons, trappespoor.
Stulenfireite, m. = breedte van de treden.
Stulener3, f. = erts in stukken, zuiver erts.
Stuleitfolge, m. = opeenvolging van treden,
reeks treden; geregelde volgorde, trapsgewijze opklimming of opeenvolging.
ftulenforutig = treevormig, trapvormig.
Stulettgang, m. = geregelde voortgang van
trap tot trap, trapsgewijze opklimming.
stulenia4r, 1. = trapjaar, klimmend jaar
(elk zevende jaar).
Stulentrem, 1. = trapkruis.
Stulenteiter, tn. = geregelde opklimming,
trapsgewijze opeenvolging, schaal.
Stulenpratut, m. = trappsalm.
ftulentinife = trapsgewijze, bij trappen, bij
Braden.
Stubt, nt. —(e)4, Stiibte = stoel; zetel, troon;
leerstoel; nachtstoel, stoelgang; getouw ;
ficb bibifcben atzei etitbre feten, stbifcben able
Stitblen Tien = tusschen twee stoelen in
de asch zitten, er kaal afkomen, in geen
van twee richtingen slagen; einem ben e.
bor bie Tilt feten = iem. gedaan geven, iem.
de deur uitzetten, iem. zijn huis ontzeggen,
met iem. breken; op slag uit ziju betrekking
gaan; Eeifter boat S. = achtbare meester
(van de loge).
StufWil arm, tn.; :ban, f.= stoel 0 leuning; -poot.
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Stubl'ffediter, tn. = stoelematter.
stoelgang.
Stubl i gang, m.
StubrgeriMt, f. = geheime rechtbank.
StufWberr, m. = rechter.
Ztutit'lebne, in. = rugleuning van den stoel.
Ztubl'Outfter, = stoelkussen.
StutWrIitter, nt. = prezident van een rechtbank.
stoelljslede;
m.
Stubtlfitlitten, m.;
-zitting.
Stu4Iller4altuttg, tn. = hardlijvigheid, constipatie.
Stuhiluagett, nt. = mandewagentje, ziekewagentje.
—e = stukadoor.
Stuffateur' nt.
Stuffatur' , tn. —, —en = stuuk, pleisterwerk,
stuukwerk.
— = S to
StutIo,
[Stulle, to. —, —n = (norbb.) boterham].
etuileitimOier, f. = boterhampapier.
—n = kap (van een laars),
etutin,
omslag, opslag (van handschoen, mouw).
fcbtu.
(b.)
= omkeeren, omzetten;
ftill'Oen,
(ben but auf ben SIOD 1. = opzetten.
Stutli(en)ftlefel, m. = kaplaars.
= handschoen
etiifir(5tU10)tAltbff4u4,
met kap of met omslag, schermhandschoen.
=
ftuntnt = stom, zwijgend, stil; ituttn0
stomme h.
— = stomp (van been,
stunentet, m.
arm, tand); eindje (pijp, sigaar, kaars); korte

ftiinenteln, fcbtu. (b.) = verminken.

Stnnnegge.

ftumOrtainitig = stomphoekig.
— = uurtje.
Gtiintecben, f.
Stun i be, —, = uur, uur gaans; oogen-

blik; les; eitte gefcbtagene S. = een vol uur;
dux Stunbe = op dit uur, op dit oogenblik;
bon Stunb au = van stonden aan, van dit
oogenblik af; in ber efften S. = ter elfder
ure; au guter S. of our guten S. = te
goeder ure, op 't geschikte uur; our
ungetegenen S. = op een ongeschikt uur;
lcenn feine S. (fein Stiinbcben) fommt =
als zijn uurtje slaat; er tuff; inct bie S. ge,
fcbtagen bat = hij weet, hoe laat 't is (fig.);
er Mar bie Bute S. feiber = de goedheid zelf;
Stunben geven ob. erteiten = les geven;
eine S. 2i3ege& = een uur gaans.
ftitifben, fcbtn. (b.) = uitstel geven ; einem
bie gottegiengetber f. = iem. uitstel geven
om 't collegegeld te betalen.
Stun'beitgeber, m. = lesgever.
gebed voor een bepaald
Stutt'bettgebet, f.
uur, (mv.) horae.
f.
=
lesgeld.
Stun'bengetb,
Stun i Denilata4, f. ; =tre0, m. = uur glas (of
zandlooper); -cirkel.
ftutebentang = urenlang, uren aaneen.
Stun'benntarte, to. = leskaartje.
Stun'benmeffer, tn. = uurmeter, tijdmeter.
etun'bettplatt, tn. = lesserooster, rooster
van werkzaamheden.
Stun i benrab, f. = uurrad.
Stun'bettrufer, m. = klepper(man), nachtwacht.
wegwijzer, mijlpaal.
Stun'benfiialle,
Stun'benfMlag, m. = klokslag.
= zonnewijzer, rooster der
Stun'bentafel,
lesuren.
Stun'bettubr, tn. = uurklok (die alleen de
uren aangeeft).
uursgewijze, bij 't uur; elk
ftutt'bentneife
uur, per les.
= uuraanwijzer; klok.
Stun'bentuelfer,
Stun'bettlItuintel, m.; :lager,
= uurllhook; -wijzer.
— = uurtje; feftt St. lit
f.
gefommen = zijn uurtje heeft geslagen.
ftiittblict) = elk uur; van uur tot uur; brei=
mat ft. = driemaal per (in 't) uur.
Stun'buttg, to. —, —en = uitstel (van betaling).
= uitstel, termijn van
Stun'bung4frift,
uitstel.
Stun i bung4gefurk f. = verzoek om uitstel.
—n = (put)emmertje.
Stun'ae,
ftuVenb' = verbazend, enorm.
—=
Stu0f, m. —(e% —e; StuVfer, m.
stomp, stoot.
ftuVfett, f cb tn. (b.) = stompen, stooten.
ftuOtb' = stupide, dom, stom.
StuOibitiit', iv. —, —en = stupiditeit, domheid, stommiteit.
—e = stomp, duw.
Stu04, m.
ftu#rfen, fcbtv. (b.) = stompen stooten.
stu041tafe, = stompneus, wipneus.
ftur (nbrb.) = strak, stijf.
sturnt, m. —(e), Stfirme = storm (in alle
bet.); [vliegende vaart; strijd]; G. aur See =
(ook:) dronken.
storm op zee; Im S.
[fturut = opgewonden, driftig, heftig].
Sturnt'llattlauf, m. ; =batten, m.; =battb, 1. =
stormilloop; -bok (of -kat, -ram); -band.

stuntlitePfeife, In. = korte pijp, neuswarmer(tje).
StitintOett, tr. — = stomheid, stilzwijgen.
6h/umlaut, tn. = ontploffingsklank, muta.
— = stompje, eindje.
StituttrcOett, f.
ftiint'Oetn, zie ftiimpern].
stompen, trappen.
[ftunt'Oen, fcbtb. (b.)
— = stomp].
Stum'Oer, m.
— = stumper, stakker,
Stiint'Ver, nt.
knoeier, kruk, broddelaar.
Stiimperer, tn. —, —en = stumperwerk,
knoeiwerk, knoeierij, krukkerij.
ftiiinVerbaft, =natio = stumperachtig, min,
gering, knoeierig.
ftiint'Oertt, fcbtr. (b.) stumperachtig werken,
knoeien, broddelen.
I. Stum0f, m. —(e)&, Stiimpfe = stomp (van
een boom, een zuil, arm, been, tand); afgeknotte pyramide of kegel; mit S. nub Stiet
alOrotten = met wortel en tak uitroeien.
II. ftuntOf = stomp, bot; ftumpfer 8infet =
stompe hoek; ftumpfer Steget = afgeknotte
kegel; aft unb f. = oud enafgestompt; ftumi),
bot verstand.
fer l eritanb
— = stompje.
Stiintlectiett, f.
stomphoekig.
ftuntprectig
ftuntlYfen, fcbto. (b.) = stomp maken; dampen (stud.).
Stuntpfenbe, f. = stomp of bot einde.
— = stomp, opstopper.
StuntlYfer, nt.
stompvoet, horrelvoet.
Stuntlefut, m.
— = stompheid; zwakte (van
StuntOrbeit,
gezicht); botheid, domheid.
Stunttenafe, to. = stompneus.
stompneuzig.
ftuntOrnaftg
StuntOffitinatt3, m. kortstaart, stompstaart.
stumOrfinn, m. = stompzinnigheid, botheid;
vervelend iets.
ftumOrfinttig = stompzinnig, bot; saai, grueturntibiott, m.; :60d, in.; =bark f.; =me,
welijk vervelend.
40'
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stormil balk; -ram; -dak; -egge (of val- Stutybart, m. = opstaande knevel, snor.
tv.
poort).
Stu0iirbfe, tn. = karabijn, jachtgeweer.
korte degen.
Stittrbegett, m.
woeden, razen; storm luiden; storm loopen Stiit'ae, to.
—n = stut, steun; schoor.
op, bestormen (een vesting); met geweld I. Stut'Aeu, tn.
— = jachtgeweer, buks,
vermeesteren (een huis, een poort); vernielen
karabijn.
(beelden); ft., (f.) = stormen, ijlen, jagen; in IL fturaeu, fC4i1J. (b. u. f.) = [plotseling stilstaan
einen f. = iem. bestormen.
(van paarden e. d.)j ; versteld staan, argwaan
ftiirIttenb = stormend, heftig, onstuimig, krijgen; pronken, trotsch loopen; (`Q3 fume)
razend; stormenderhand.
knotten, snoeien ; (eine cede) snoeien, scheren;
m. — = bestormer, overwel- (einem Mere ben Scbtuan3, bie Cbren u. d.)
diger; onstuimig persoon; (voetbalspel) for- afsnijden; einem Fogel bie affiget ft. = een
ward; (soort hooge) gymnasiaste- en stu- vogel kortwieken; (ben Oart) korten, afknippen, knippen, verzorgen.
dentepet.
[Sturutlahtte, tn. = standaard (die bij be- ftiit'aett, febtn. (b.) = stutten, steunen, schoren,
storming vooruitging).]
schragen; ficb auf einen Stocr ft. = op een
stok steunen; feine Oleinung Witt ficb auf5tat=
sturntla% f. = stormvat, springton.
Sturaffut, to. = stormvloed, buitengewoon facben = steunt op feiten.
Stut'pr, m. —4, — = pronker, fat; buks.
hoog tij met storm.
fturAerbaft = fatterig.
fturutifrel = veilig tegen bestorming.
= ftut'Aig = verwonderd, versteld; bad mate
Sturnt'llgotte, to. ; :baube, tv.; :4ut,
micb ft. = dat kwam me verdacht voor; ft.
storm II klok ; -helm ; -hoed (-helm; monnikskap).
ftfientifft = stormachtig (weer, zee); on- tuerben = versteld staan, niet weten hoe
men 't heeft.
stuimig, heftig, stormachtig.
StiitrOunft, m. = steunpunt.
SturnfiranA, m. = brandende pekkrans.
StUt'vobr,
1., zie S tu#6 it cb fe.
=faufen,
1.);
:tauten,
Sturnt'llfauf, m. (ob.
Stutlifittlet, tn. = korte sabel, houwer.
hi.; :Hide, tn. = storm II loop, -gelui;
f. ;
Stutrfeftere, tn. = tuinschaar.
-ladder; -gat (of bres).
Sturm' 110f ahl, nt.; :re% m. = storm II paal; stutritiOvarta, tn. = stompstaart, kortstaart.
= pendule.
Stutfubr,
-hoepel (vuurwerkring).
fttrgtfci) = Stygisch, van den Styx.
Sturuffatt, tn. = brandkarkas, stormzak.
= Stet, zie S tit.
Sturtit'llfrOritt, m.; :fend, f.
storm pas; -zeil ; -signaal.
etblit', in. —en, —en = styliet, zuileheilige.
43t. = Stymphaliden, fabelSturm- unb ZrattgVertobe, tn. = stormachtige roofvogels met ijzeren klauwen en
en drangperiode.
snavels.
m.
=
stormvogel.
Sturneboget,
Stur3, m. —(e)4, Stitrae = val, ondergang; sag, m. — = Styx, rivier van de onderwereld.
't neerstorten, instorting, plof; bovendorpel; Sua'ba, Sun'be, iv. — suada, welsprekendheid, woordevloed.
stortplaats; [stomp van boom of zuil].
SturA ' acter, m. = voor de eerste maal ge- fubattern' subaltern, ondergeschikt, minder.
ploegde akker (na 't braakliggen).
Subaltern'beautter, nt.= subaltern ambtenaar.
Subbiation(u4), m. = subdiaken, hulpprediker.
Stura'btuk m. = stortbeek, bergbeek.
Subijaftationi, m. —, —en = gerechtelijke
Sturallab, f. = stortbad.
verkoop.
SturA'bectier, tn. = beker met deksel.
in. —, = deksel; trechteropening futiOaftle'rett, fcbtr. (b.) = gerechtelijk verkoopen.
(van koperen blaasinstrumenten), (glas) grok.
Stur'3el, stiir'ael, nt. —4, — = boomstomp, SubIeft, 1. —(e)4, —e = subjekt, onderwerp.
futfiettili u. futliertitf = subjektief.
stomp (van een zuil e. d.).
ftileptt, ftv. (b. u. f.) storten, werpen ; vallen; Subjeitibitiir, to. — = subjektiviteit.
snellen, stormen; einen ft. = iem. ten val futtfutatt' = onderhuids(ch).
brengen; einen Einifter = doen vallen; fublint' = subliem, verheven.
(einen in4 erberben, in4 fettb) storten; (bie Sublintar, f.
—e = sublimaat.
Staffe) nazien; (ben Eder) voor 't eerst ploegen; fublintie'rett, fcbtn. (ti.) = sublimeeren, omhoog
drijven, zuiveren, vluchtige lichamen van niet
(einen niinig nem tbrone) stooten ; er ftiirate in4
Bimmer=hij stormde de kamer in; er ftiiree vluchtige scheiden en laten verdichten.
(ficb) auf ben efnb = hij wierp zich op den fubtuurrrifc# = sublunarisch, ondermaansch.
vijand; 3u jem4. Bitten ft. = zich aan iems. fubtuarite = submarijn, onderzeesch, ondervoeten werpen; (ein gat, einen Zeter, larren) zee ...
futintify = soumis, onderworpen.
storten, omstorten, omkeeren.
subutiffion', tn. —, —en = submissie, aan$f. = stortgoederen.
besteding; onderwerping; auf bem Taege ber
SturAlee, 4veite, tn. = stortzee.
[Stu#, m. Stuffe4 = gekheid, flauwiteit, onzin.] S. = bij aanbesteding.
Sutintifflon4i bebingungen, V. = aanbeste—n = merrie.
Stule,
stusten, m. —4, — = stoete, lang grof brood. dings-, aannemingsvoorwaaarden.
StiftettfoOtett, ob. :fiinett, f. merrieveulen. SubutiffiatWofferte, tn. = inschrijving.
Subtuittettts, nt. —en, —en = submittent,.
stuterer, tn. —, —en = stoeterij.
Stuth tn. —a, —e = karabijn, buks, jachtge- inschrijver (voor een werk, een leverantie).
weer; pluim; kortharige kleine pruik; kleine Suborbinations, tn. — = subordinatie, onderemmer; kort glas; koppigheid; auf ben St. =-- schikking, gehoorzaamheid, tucht.
plotseling; onmiddellijk.
fuborbinte'rett, fcbtn. (b.) = subordineeren.
Subfellitutt, 1. —4, .. lien = schoolbank.
Stutflinnet, tn. = korte mouw.
(bij
timmerdraagband
u. fubfibia'rift4 = subsidiair, onder-stut,
StiitPattb, f. =
steunend, helpend.
werk).

ftiir'utett, fcbin. (b.) = stormen, hevig waaien;
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Subirblett, $1. = subsidie.
Subfiftetta', iv. –, –en = levensonderhoud,
bestaan.
Subtifterta'ntittet, f. = middel van bestaan.
fubfiftie'ren, fcbm. (b.) = bestaan, Leven.
Subffribent', nt. –en, –en = (onder)teekenaar, inteekenaar.
fubffribie'ren, fcblv. (b.) = (onder)teekenen,
inteekenen.
SubffriOtion', iv. –, – en = inteekening.

euite.

fuba'nifit = Soedaneesch.
Siib'beutfitlanb, f. = Zuid-Duitschland.
Susbetarbeit, Subefef, iv. –, –en=-knoeierij,
knoeiwerk, kladwerk, smerig work, gemors,
gesmeer.

Su'befer, zie Subter.
Sn'beflifork m.; =titater, m. = knoeikok
knoeier; knoeischilder, knoeier.
fit'beitt, fcbtv. (b.) = morsen, knoeien, kladden.
Susbeltuirtfrfiaft, tn. = vuile of (en) smerige
boel.
sleben, m. -- = Zuiden; ber einb fomatt
bon S. = uit 't Zuiden.
Sii'ber II breite, tv.; arena, j. = zuider ilbreedte ;

Subftantiatitiit', iv. – = substantialiteit,
werkelijkheid.
fubftantiefr = substantieel, werkelijk, wezenlijk, krachtig.
Subftantib' u. Subltantib, f. —(eA —e = -kruis.
substantief.
Siebermattlanb, 1. = Sudermanland.
fubftatitibie'ren, fcbiv. (ti.) = substantiveeren. Sieberfonne, ru. = Zuiderzon.r)
futiftanti'bifcb u. futiltantittiftt = substan- Subeten, $t. = Sudeten.
tievisch.
Siib'ilfriiitte, $t.; =NW, iv. = zuid 11 vruchten ;
Subitantrinun U. Subiftantibunt, 1. --, -kust.
.. ba = substantief.
Siibliinber, m. – – = bewoner van 't Zuiden.
SuitftanA', iv. –, –en = substantie, wezen, Subler, m. – – = morspot, knoeier, kladder.
massa, werkelijke bestanddeelen, grondwaarde. fiitairi) = zuidelijk; f. bon q3arW = zuidelijk
Cubfiltute'ren, fcbiv. (b.) = substitueeren, in of ten zuiden van Parijs.
plaats stellen.
Siibuftlen), m. = zuidoosten.
Subftitut', m. –en, –en =substituut, plaats- fiibiiftlit# = zuidoostelijk, ten zuidoosten.
vervanger.
Siibitftluittb, nt. = zuidoostewind.
Snbftitution', iv. – = substitutie, vervanging. Siib'pot, tn. = zuidpool.
Subftrat', 1. –(e$, –e = substraat, grond- SiiIrree, iv. = Zuidzee, Stine Oceaan.
slag, bazis; voedingsbodem; gegeven geval.
Siibleeliinber, $t. = Zuidzeelanden.
Cubtit' = subtiel, fijn, spitsvondig.
Siiblette, iv. = zuidzijde, zuidkant.
futititifie'ren, fcblv. (b.) = subtilizeeren, ver- subltaaten, W. = zuidelijke staten (van
fijnen, zeer fijne onderscheidingen maken.
N. Am.).
subtifital, iv. –, –en = subtiliteit.
Siibfithoft'(en), m. = zuid-zuidoosten.
Subtrabenb', m. –en, –en = aftrekker.
Sitbfiibtuettlen), tn. = zuid-zuidwesten.
fubtra4te'ren, fcbtv. (b.) = aftrekken.
Siibibott, f. = zuidelijk yolk.
Subtraction', iv. –, –en = aftrekking.
fiibluiirt# = zuidwaarts, naar 't zuiden.
futetropifo0 = subtropisch, bij de keerkringen. Siiblueftlett), m. = zuidwesten.
Sntibention', iv. –, –en = subsidie, steun. fiibtueftlicf) = zuidwestelijk, ten zuidwesten.
fubberflif = subversief, omverwerpend, ver- Siibitieflivinb, m. = zuidwestewind.
woestend.
Siibluittb, m. = zuidewind.
Succa'be, zie Suffabe.
Sn'e4, zie S u e a.
fucceble'ren, zie fufaebieren.
Suellen, V. = Sueven.
euccefr se., zie Suf5e13 tc.
Su'ei, f. = Suez.
Su'e3ranat, tn. = Suezkanaal.
Sueeuril' :c., zie Suf f tt r 2C.
Sulte, iv. – = opsporing (van 't wild); ber SO, m. –(e). = drunk, zuip.
ttnb fiat eine ricbtige S. = zoekt in de goede Siiffet, m. -----, – --= drinkebroer.
richting; er bat eine Bute S. = kan good op- fiinig = good drinkbaar, lekker.
sporen; auf ber S. rein, auf bie S. gebn = Suffig', 1. –e –e = suffix, achtervoegsel.
op zoek zijn, op zoek gaan.
Signing, m. –(e)i, –e ------- dronkaard.
SuM'cifen, f. = sonde, tentijzer, peilstift.
Zuffranani, in. – e(0 –e = sutfragaan (stemfu'djett, fcbm. (b.) = zoeken (om to vinden), gerechtigd lid van eon geestelijk college;
zoeken, trachten; etiv., nacb etiv. f. = jets, wij bisschop).
naar jets z.; er fucbt etiv. barunter = hij fuggerie'ren, fcbtv. (b.) = suggereeren, ingeven.
zoekt er iets achter; er fucbt ettu. barin = hij
stelt er prijs op; bad Seite f. = 't hazepad Suggeftiote, iv. –, —en = suggestie, ingeving, inwerking.
kiezen; gefuebte tare = gezochte, gewilde
waar; gefucbte Reben4art = gezochte, ge- SuggeftWfrage, iv. = suggestieve vraag,
maakte, gekunstelde uitdrukking; [0iinbet, strikvraag, vraag, die 't antwoord in den
mond geeft.
Streit an einem (einen) f. = twist met iem.
zoeken].
Sutil, f. –a, –e ; Suirte, iv. –, – n ..,--- plas,
poel.
Sierber, en. --&, – = zoeker; sonde.
farien, fiiirlett, fcbiv. (ti.) = plassen, ploeteren.
sudyinutb, m. = speurhond.
Siiint'altar, m. = zoenaltaar.
SuriPlitt, f. = zoeklicht.
Sul*, iv. – = [ziekte], zucht, sterk (zieke- fiihnliar = zoenbaar, to verzoenen.
lijk) verlangen; faffenbe S. = vallende ziekte. Siiffne, iv. –, –n = zoen, verzoening, boete.
fihtlig = ziekelijk, zeer lijdend.
fiiiriten, fcbib. (t.) = zoenen, verzoenen, boeten.
efiffneberfucf), m. = poging tot verzoening.
Efucletn, fcbill. (b . ) = zuigen, lebberen].
SiOn'oOfer, f. = zoenofler, zoenofferande.
Sub, nt. –(e* –e = koking; kooksel.
–e = zuiden, zuidewind.
Siitritang, iv –, – en =zoen, verzoening, boete.
Sub, en.
Suite, iv. –, –n = suite; gevolg; reeks;
Siib'afrifa, f. = Zuid-Afrika.
(stud.) looze streek; S .. n reifen = streken
Su'ban bet = Soedan.
uithalen.
Subalier, m. — ,4, — Soedanees.

–(e)i,
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Suitter' (spr.: soeietjee), m. —4, —4 = (stud.)
vroolijke klant.
uttifie'ren, fcbtv. (b.) = een vroolijk, los
leven leiden.
Suffaibe, iv. —, —n = sukade.
Guitur4', m. —0, —e = hulp, versterking.
entfurfale, iv. —, —n = succursale; bijkerk;
filiaal.
fuf3ebie'ren, fcbru. (b.) = opvolgen.
Sufaefr, W. .. 6010, .. aelie = succes.
Sufaeftion', M. —, — en = successie.
futaefitott4'fii4ig = in staat of geschikt om
op te volgen.
SuroffietWirieg, in. = successieoorlog.
fulaeffitf, = successief, geleidelijk.
furaeffi'be = successief.
Sulfar, 1. —(e0, —e = sulfaat, zwavelzuurverbinding.
Suffib', f. —(eA, —e = sulfide, zwavelverbinding.
Sufsfur, m. — a = zwavel.
fulfurii4' = sulfurous, stark zwavelhoudend.
Zurtatt, tn. —(e)l, —e = sultan.
Sultana, ..ta'ste, Sullanitt, to. —, —nen =
sultane.
Sul'ae, SiiIi3e, iv. —, —it = vleeschgelei,
vleesch in gelei, zult.
Zu'utacb, m. —(e)& = sumak, smak, pruikeboom, looiersboom, verfboom.
Zunt'uta, in. = somma, som, totaal.
Suntinan'bett, $f. = (bij elkaar te tellen)
getallen, posten.
funintaiript = summier, kort samengevat.
Siimin'cljett, f. —b, — = sommetje.
SuutItte, iv. —, —n = som.
I. funemen, fcbtv. (b.) = opsommen, samentellen; lid) f. = samen bedragen, zich ophoopen.
II. funtInett, fcbtv. (b.) = zoemen, gonzen;
neurien.
funintie'ren, fcbtv. (b.) = samentellen.
SUMP f, m. — (e)l, Si:1111)1e = moeras, poel
(ook fig.); (bij verschillende bedrijven) put,
bak, gat met water; losbandig leven.
funtlYfen, fcbtv. (b.) = stilstaan als een poel;
een losbandig leven leiden, zwijnen.
SumPrIboben, m., :fieber, f.; :geneub, iv. =
moeras II grond; -koorts; -streek.
SuntOrgarbe, iv. = wilde bertram.
funWfirlit, funOrtig = moerassig.
SUntPflatte, iv. = moerassige poel of plas.
SumOnlattb, 1.; :ter*, iv. = moerasliland;
-leeuwerik.
Suntlefort 1. = moerassige poel of plas.
Crum' (moor, 1. = (uitgestrekt) moeras.
Suntlerobr, 1., zie Scbitfrobr.
Sunt0fro4rfiiuger, m. = rietzanger.
SuittlarfrOttepfe, tu. = poelsnip.
SunsOftorf, m. = moerasveen; zware turf.
SuntOrbogei, m. = moerasvogel.
ZuntOritilefe, iv. = moerassige weide.
funtPtu00, 1 = somptueus, verkwistend, overdadig.
SuntO, nt. —0 = gegons, gepraat, onbeduidend gebabbel; praatjes; ein grof3er S.= een
groote of heele omhaal.
fitnefen, fcbto. (b.) = zoemen, gonzen, neurien, babbelen, kletsen, veel omhaal maken.
Surtb, m. — (e), —e = zeeengte, straat ; Sond.
Sunsba=ZOtfelit, V. = Soenda-eilanden.
Siin'be, W. —, —n = zonde; 0 ift S. unb
Scbanbe = 't is zonde en schande; icb baffe
ibn hie bie S. = ik haat hem uit den grond
van mijn hart.

fuppebitieren.

Siin'benbaipt, in. = weg der zonde of des ver-

derfs.
Siitt'benbefentttniL T. = belijdenis van
zonden.
Siin'benilbod, m. ; :erlat m.; :fail, in. =
zonde Ilbok ; -vergevin g; -val.
fitifbeinfret = vrij van zonden.
Siin'beitgetb, 1. = schandgeld; schandelijk
hooge prijs of som.
Siitebenlittetift, m., =Taft, iv. = zondellslaaf;
-last.
Siinsbenteben, f. = leven in zonde.
Siin'bettlebn, m. = schandloon.
filit'benW = vrij van zonden, onschuldig.
Siinlientufigtelt, iv. — = onschuld.
Siin'bentuft, iv. = zucht of begeerte om te
zondigen, zondige begeerte of lust.
Siitt'benntat, f. = maat der zonden.
Siin'benoPfer, f., zie Siibnot)fer.
Siitt'bettregifter, f. = zonderegister, zondelijst.
Siitt'benfittaf, m. = onbezorgdheid of gerustheid van den zondaar.

Slin'benilfitufb, iv.; :diger, m.; =bergebung,

tn. = zondellschuld; -delger (of verlosser);
-vergeving.
fiin'benboll = vol van zonden, zondig.
Siittiber, in. — — = zondaar.
Siinb'fint, iv. = zondvloed.
fiinb'4aft = zondig, misdadig, schuldig; 1.
fetter = erg duur, goddeloos duur.
Siinbibaftigreit, iv. — = zondigheid.
fiitebig = zondig.
fiitt'bigett, iciii. (b.) = zondigen, misdoen.
Siitfbiger, m. —4, — = zondaar.
Siitt'bigreit, iv. — = zondigheid.
fiitiblicli = zondig, schuldig, goddeloos.
Sultb'3oft, m. = Sondtol.
Zunttlten, q3t. = Sunnieten (een sekte van
Mohammedanen).
fu'Oerfeitt = superfijn.
fuperb' = superbe, voortreffelijk, prachtig.
SuPerenr'go, zie Superfargo.
SuPerintenbeite, m. —en, —en = superintendent, hoogste protestantsche geestelijke
in een distrikt.
Supe'rier, m. --4, ..fo'ren = superieur.
Superioritelf, Iv. — = superioriteit.
Superfar'go, m. —4, —I = supercargo, ladingmeester.
fu'Perifito = al te wijs, oververstandig, extra
verstandig.
suPerfatib' u. Suiperlatib, m. —(e)?,, —e =
superlatief.
SupernaturalWntiO, m. — = supernaturalisme, openbaringsgeloof.
SuOernaturalift', m. —en, —en = supernaturalist.
SuOentunterar', m. —(e)&, —e = surnumerair.
Su'Ocrrebilion, iv. = laatste revizie.
euVertara, to. = supertarra.
SuOin', 1. —(eA —e; Supiltunt, f. -4,
.. na = supinum.
SiiPO'cijett, 1. ---, — = soepje, papje.
Sup'pe, iv. —, —n = soep; pap, brij; er bat
mir bie S. griinblicb berfalsen = hij heeft
voor mij 't heele plezier bedorven, roet in
't eten gegooid; bie rote S. = 't blood; einen
in ber S. fiten forfeit = iem. in de narigheid of
ongelegenheid laten zitten; tver bat ibm Mere
S. eingebrocrt? = wie heeft hem dat koopje
geleverd?
fuppcbitie'rett fcbtv. (1.) = bezorgen, verschaffen.
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fulrpen, fcbtv. (b.) = soep of pap eten; iver
range fulapt, tebt fang = wie lang eet, leeft
lang.
SuWpenllanftaft, tn.; :ficifd), f.; :fretmb,
-vleesch; -lief hebber.
m. = soep
SulYpettfafper, m. = wie niet van soep (of
pap) houdt, Soephein, Lust-niet.
sulYPenfratzt, f. = soepgroente.
suirpenimmtbt, nt. = soepliefhebber.
Sutl'Oc-ttfctithab, in. = iem. die vast alle
dagen soep wil eten.
SulYpentafet, iv. = bouillontablet.
Sup'Oenterrinc, iv. = soepterriene.
fuplobtt, fulYpirt = soepig, dun; sappig, brijig.
suppleant', in. —en, —en = suppleant,
plaatsvervanger, waarnemer.
Supplement', f. —(e)&, —e = supplement.
Zu0Oleutetteflaub, m. = supplementsdeel.
SuOplent', m. —en, —en = hulpleeraar.
futipteto'rifd) = suppletoir, aanvullend.
fuplAte'relt, fcbiv. (b.) = suppleeren, aanvullen, bijbetalen.
— —en = verzoekschrift.
SuPOtif',
suOptifanr, m. —en, —en = suppli(c)ant,
verzoeker, rekwestrant.
verzoeken.
fupOliste'ren, fcbio. (b.)
fit000-nie'reit, fcbiv. (b.) = supponeeren, onderstellen; onderschuiven.
support,
—(e0, —e (u.
Support',
steun, drager, onderstel.
SuO0ofition', in. —, —en = suppozitie,
onderstelling.
fupprintie'ren, fcbio. (b.) = supprimeeren.
1. —(0; :atie'(spr.: .. tie),
SuOreut II at', m.
to. — = suprematie, opperheerschappij, oppergezag.
—, — n = Soere, afdeeling v. d. Koran.
Su're,
eur're, —n = soerra, groote karavaan.
fur'ren, itt iv. (b.) = snorren, gonzen, brommen.
Surrogat', f. —(e), —e = surrogaat.
= overSurtouv (spr.: suurtoe), m.
jas; tafelstel.
= Suzanna, Suze.
Sufan'na, Sufait'ne,
Suze.
Sly-erten,
flOcepti'bet, zie fu4aeptiber.
fufpcit' = suspect, verdacht.
fu4petthiercn, fcbtv. (b.) = suspendeeren,
schorsen.
Su4Ocufion', iv. —, —en = suspensie, schorsing.
SuOmfo'rium, 1. —a, .. Lien = suspensoir,
breukband.
fii-f; = zoet, lief; filf3e t.errcbett = zoetsappig
mannetje; bct& Silf3 = 't zoet; fu el l8rot =
brood zonder gist; filte Gutter = ongezouten
boter.
Siiffapfel, tn. = suikerappel, zoete appel.
siiftbrot, = zoet brood, br, zonder gist.
Siit'bratcOnt, f. = beschuit.
fcbiv.(b.)=zoeten, zoeten smaak geven.
rafpetn = (een
f. = zoethout;
dame) vleierijen zeggen, 't hof maken.
Sii -frtploafpter, m. = mooiprater (tegenover dames).
Sii'fitecit, — en = zoetheid, zoete
smaak of geur; zoetigheid, lekkernij, snoeperij; lievigheid, vleierij.
= zoete of Spaansche kers.
Ziiktirfcbc,
= zoetelijk, zoetsappig; gemaakt,
flauw-zoet.
nt. —(e0, —e = zoetsappig, zoetelijk persoon.
Siitrmauf, f. = lekkerbek, zoetekauw.
filfrtiittenb = zoetklinkend.

24utope.

Siiff/p affer, f. = zoet water.
Siiffluafferpott)0, tn. = zoetwaterpoliep.
fuNctitiliet = susceptibel, ontvankelijk, gevoelig.
—e =
zu3erati' (spr.: suzerên), m.
suzerein, opperleenheer.
— = suzereiniteit.
Suvritnitea',
f. b. a. = to bier
StOarit', m. —en, —en = Sybariet, inwoner
van Sybaris, verwijfd persoon.
ftibaritifrp = sybarietisch.
sti entr, m. — (e0, — e = syeniet (naar de stad
Syene genoemd : een snort korrelig gesteente).
soonto're, iv. —n = plataan; sykomoor
(Egyptische vijgeboom).
stifolMant', tn. —en, —en = sykophant, aanbrenger, verklikker, verrader.
zie Sirbe.
= spelboek,
—
sti ftabairiunt,
abcboek.
filitabie'reit, Wu. (b.) = in lettergrepen uitspreken.
— u. bi = syllabus.
Itt.
SO11e014, to. — = syllepsis, samenvatting.
.. men = syllogisme,
Stgfrig14'utuL m.
sluitrede.
ftglogiltif4) = syllogistisch.
—n=
etwo4e, m. —n, —n ; Sorobe,
sylphe, luchtschepsel, luchtgeest.
—n = sylphide, vrouwelijke
StOlyrbe,
luchtgeest.
1 efter.
SMbef-ter, zie
StintboV, f. — (e0, —e = symbool, zinnebeeld,
teeken; geloofsbelijdenis.
StititWIti, iv. — = symboliek, voorstelling
door symbolen.
ftmtholifit = symboliek, symbolisch, zinnebeeldig; fnmbolifcbe Oilcber = belijdenisschriften.
ftpubotifie'reit, fcbio. (b.) = symbolizeeren.
— = symmetrie.
Stmtntetrie,
ftnnatelrifit = symmetrisch.
Nutpat1jclifc0 = sympathetisch, geheimzinnigen invloed uitoefenend.
Stmtpatbie, iv. —, —n = sympathie.
fbat0a14ifcb = sympathiek, sympathisch,
meegevoelend, aangenaam aandoend.
ftpnpathifie'ren, fcbtv. (b.) = sympathizeeren.
SOMPtiOnte, zie Sint oni e.
.. lien = symposion, drinkStrttOo'fion,
gelag.
StAtPtotte, f. —(e0, — e = symptoom, (voor)teeken.
ftimptontalifM=symptomatisch, kenmerkend.
—, —11 = synagoge.
stiltago'ge,
—n = synStptato-i'04e, StmaliVIAc, to.
aloephe, samensmelting (van letterklanken).
re'fen = synaerezis,
Stmii'reft4, iv. —,
samentrekking (van twee klinkers).
kro...), m.—,
StindironWmu4 (spr.:
.. men = synchronisme, gelijktijdigheid.
ftpu4rottiltifel) = synchronistisch, 't gelijktijdige bijeenvoegend.
SOnbirat', f. —(e)i;, —e = syndikaat, maatschappij, ambt van syndicus.
u. fen = syndicus,
St-nt'bitti, in. —,
woordvoerder.
Stnte'brion, Stme'britmt, 1. = synedrium,
sanhedrin, hoog joodsch gerechtshof to Jeruzalem.
—, —n = synecdoche (stijletnterboMe,
figuur, wisseling van deel en geheel).
—n = syncope (wegvallen van
Stin'ttitic, iv.

ftmobat.
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spraakklanken binnen in een woord; samentrekking van een licht maatdeel met 't volgende zware tot een noot; flauwte, beroerte).
ftmobat' = synodaal.
Stmobaler, m. = synodelid.
S4nobarbefdifut, m. = synodaal besluit.
-n = synode.
Stmo'be,
ftynontm'(ifrii) = synoniem.
Stlltoittptf, f. -(e)4, -e = synoniem.
stpiontyntii,
-, -en = synonimiek, leer
van de synoniemen.
SW-v:404, iv. -, ..fen = synopsis (overzicht,
vooral van de evangelien van Mattheus, Marcus en Lucas).
Stmoplifer,
= synoptici (de drie evangelisten, vgl. i)n
fi4).
f hn 11 olYtif ;
= syn II optisch; -taktisch.
-, -en = syntaxis.
Stptt4efe, -, ..tbefen = syntheze (samenvatting van de deelen tot 't geheel; verbinding van begrippen, van 't eenvoudige tot
't sarnengestelde).
ftmtbei tiff) = synthetisch.
- = syphilis.
St)Witi4,
Stgatu4', f. = Syrakuze.
S4ratufa'ner, Stoatujer, m.
Syrakuzaan.
f4ratufa i nifit, ftiratu'fffit = Syrakuzaansch.
elfrien, f. = Syrie.

- = Syrier.
Strr(t)er, m.
ebrin'oe, in.
-n = sering.
Sbrilfgenftraurb, m. = seringeboom.
-e = syrinx, Pansfluit.
Strri-ttg,
ftyrifit = Syrisch.
Strrup, zee Sirup.
SOft. = StOtenf, f. -(e)4, -e = systeem,
stelsel.
StOtentalli, iv. - = systematica, systematiek
(wetenschappelijke orde, samenstelling).
(::,- Oftentaliter, m. -4, - = systematicus (hij,
die van alles een wetenschappelijk stelsel wil
maken).
ftiftentalifit = systematisch.
ftrftentatiffe'ren, fMiv. (b.) = systematizeeren.
f. 3.
feiner Belt: te zijner tijd, op tijd.
S3e'ne, -n = tooneel; scene; in Sa.
fet,en = in scene brengen, insceneeren, voor
opvoering gereed maken.
S3etteries,
-n = scenerie, tooneeltoestel.
f3e'nifcri = scenisch, tooneelmatig.
SielYter,
- = scepter, schepter, heerschersstaf.
= wetenschappelijk.
- = Scylla; vgl. gbari)fibi4.
23t)rfa,
S3trt4e, nt. -n, -n Skyth.
Satfthien, f. = Skythie.
Skythisch.
fitrttjirdj

T; T-Scbiette = T-rail, T-vormige rail.
T. = tomus (Zeit); titulus (Zitet); tutto (afte4),
tutti (affe).
t. = Zonne: ton.
Za. = Zara.
Zabagie' (spr.: ..zjie), tn. -, -n = tabagie,
kroeg.
Zaliar, tn. -(e) , -e = tabak; snuif; Z.
fauen = pruimen; ba4 ift ftarfer Z. = dat is
heel sterk, overdreven of brutaal; einen ftarfen
Z. raucben = 't al te bont maken.
Xa'bai(4)11afrne, tn.; :ban, tn.; :beige, in. =
tabaksllasch; -bouw (of -teelt) ; -saus.
Za'llar4bentel, in. = tabakszak.
Xa'bai(4)bruber, m. = liefhebber van
rooken.

=fteuer,
= tabaksppinner, -spinnerij (of
karottefabriek); -belasting.
Za'ba1(4)11ftufle, iv.; :berinaltung,
=
tabaks kamer (kroeg) ; -regie.
Zabatle're (spr.: tabatjeere),
-n =
snuifdoos.
tabetta'rifr# = tabellarisch, in tabellen.
Zaberie,
-n = tabel.
Zabernalet, f. -4, - = tabernakel.
Zableau' (spr.: tabloo), f. -4, -4 = tableau,
schilderij, overzicht.
Zablett', -(e)4, -e = prezenteerblaadje.
Xabletle, in.
-n = tafeltje; dekplaat;
tablet.
Zaborilen, V. = Taborieten (een sekte van
de Hussieten).
tabu = taboe (verboden).
Za'buta ra'fa mit ettu. mcuten = tabula rasa,

Zebar(011bofe, tn.; :ernte, tn.; :gerucO,

tabaks II door (of snuifdoos); -oogst; -reuk
(of -lucht).

maken, schoon schip maken, iets geheel op-

Za'barMgefeiffMaft,
= rookgezelschap, ruimen.
rookpartij.
Zabulat', f. -(e)4, -e = betimmering.
Xa'bat(4)11hanbel, tn.; :nblitna, tn.; ,fauer, Xabutatur',
-, -en = tabulatuur (pedant
tn. = tabaks II handel ; -zaak (of -winkel) ;
-kauwer (pruimer).

Za'bar(4) foftegluin, 1.; :lager, = tabaks college; -depot.
Zallat(4)inii1le, tn. = snuifmolen.
Zallat(4)110feife, tn.; =Pfianaer,
=.1)flatt
= tabaks II pijp ; -planter; -plantage.
ming,
Zallar(011 qualm, tn.; :rautt, m.; :roue,
to baks II walm ; -rook ; -rol.
Zallai(4)fitntauMer, m. = tabakssmooker.
= snuiver.
Za'bat(4)fc4nutlfer,
at Mil id /nutter, m. ; 44)innerel,

kunstwetboek van de Meistersinger); overzicht
van de partituur; strenge orde; becijfering.

Zabuletf, 1. -(e), -e = tabulet, mars, houten
kastje met vakken.
Zabutett'friinter, nt. = marskramer.
Zaburete, f. -(e)4, -e = tabouret.

ZaciAgrapir, in. -en, -en = tachygraaf,
snelschrijver.
gebrek, onvolmaaktheid;
blaam, afkeuring, verwijt, berisping ; (in school)
slechte aanteekening, afkeuring; nientanb ift
one Z. = niemand is volmaakt; ber Ritter

Zabel, m. -4, -

Xabefei.

633

obne aurcb t unb Z.= de ridder zonder vrees
of blaam.
Zabefel', Iv. —, —en = voortdurende aanmerkingen, gevit, vitterij.
ta'beffrei = onberispelijk.
ta'belbaft = gebrekkig, verkeerd, berispelijk,
laakbaar, of keurenswaardig.
atetOaftigfeit, iv. — = laakbaarheid.
ta'belW = onberispelijk, volmaakt.
= onberispelijkheid enz.
Za'beltofigreit,
r flan% = laakzucht, vitlust.
ta'beln, fcbiv (b.) = laken, berispen, afkeuren,
aanmerkingen maken.
tateittftert, :tuarbig = laakbaar, berispelijk,
of keurenswaardig.
a'beffultt, iv. = laakzucht, vitzucht.
taibeifihttig = vitzuchtig, vitterig.
a'bet4botunt, f. = votum van afkeuring.
— = berisper, afkeurder,
abler, m.
bedilal.
— = tael (Chin. en Jap. munta'el, m.
eenheid, f (3,80).
r Oct, m. —it = plaat (van hout, steen,
metaal e. d.); tablet (choc3lade); tabel; bord
(in school bijv.); lei; wandplaat; tafel, disch,
eettafel; bie Zafetn bei Oefete, = de tafelen
der wet; Sur Z. gebn, eintaben, bei Z. fit3en =
aan tafel gaan, uitnoodigen, zitten.
ets felaPfel, in. = tafelappel.
= kastemakerswerk.
aletarbeit,
talelartig = als tafel, tafelvormig, in den
vorm van een plaat.
alefauffath m. = milieu, middenstuk.
alelbeftett, f. = convert nl. mes, lepel en vork
(met of zonder etui).
aletberg, m. = Tafelberg.
aleleDen, f. —4, — = tafeltje enz., vgl.
Zafel.
taleffiirmig = tafelvormig.
alefifreubett, $t.; :gefebirr, f. = tafelligenoegens; -servies.
aletgeftert, f. = ezel (voor 't bord).
talent, fcbiv. (b.) = tafelen, eten, aan tafel
zitten.
taleltt, fcbm. (b.) = betimmeren, beschieten,
lambrizeeren; ben autboben t. = een parketvloer maken.
= Tafelronde, (tafel)gezelalefrunbe,
schap.
Zaleffiteibe, Iv. = spiegelglas.
a'ferfc4iefer, m. = lei in platen.
m. = griffel.
raIelfteitt,
tafellaken.
raleitudi,
iffelung, tn. —, —en = betimmering, boutbekleeding, lambrizeering, parketwerk.
talenveife = in platen, in tabletten.
1., zie Ziifetung.
[talent, fdpv. (b.) (fcbivei5.), zie tii f an.]
affct, m. —(e* —e - taf.
taffen, van taf.
taffetett
- tafbekleeding.
affetbeffeibung,
raft lc, zie Zaffet ze.
sag, in. —e = dag; zitting, rechtszitting, vergadering, congres; acre 5tvef Zage =
om den anderen dag; biefer Zap = dezer
dagen; ba8 to icb mein(e) Zage nicbt = van
mijn leven niet; an ivelitem Z.? am fotgenben
Z. = (op) welken d.? (op) den volgenden
dag; eine8 Zage& eens, op zekeren dag;
eine8 fcbiinen Zage = op een mooien of goeden dag; in ben Z. Wein fcbivaten, teben =
er maar op los praten, leven; er bat Bute
Zane = hij heeft een goed, gemakkelijk leven;

tagiiber.
zie ook atbenb, fi3rbern, belt, tuna, lieb,

fiegen.

tag'illtub = dagblind.
= dagblindheid.
ag'blinbbeit,
a'g(e)Ilarbeit, iv.; :Watt, f.;

1. =
dag I
-blad; -boek (in den handel ook:
journaal, agenda, makelaarsboek).
dag II diet; -dienst.
teg(e)libieb, m.; :Men%
[ra'g(e)faiirt, = dagreis, dagvaart; zitting,
vergadering; zittiogstermijn].
a'g(e)fatter, in. = dagvlinder.
= dagelijksch rantsoen.
Za'n(e)futter,
a'g(e)gelber, let. = daggeld, verblijfkosten, onkosten: prezentiegeld.
ta'getang = dagenlang, dagen achtereen.
a'g(e)1111An, m.;
en. = dagilloon (of
-huur) ; -looner.
ta'g(e)tbOnern, fcbin. (b.) = ie daghuur werken.
ra'g(e)marfd), m. = dagmarsch.
tai gen, fcbiv. (b.) = dagen, dag worden, aanbreken, verrijzen; vergaderen, zitting houden.
Za'11(e)ifreife, iv.; :runbe, iv. dagfireis;
-rondo.
a'ge4anttrurft, tn. = dageraad; bei Z. = met
't aanbreken, 't krieken van den dag.
:arbeit, m.; :befebi, nt.;
a'geMattgabe,
:bericbt, m. = dag teekening ; -werk ; -order;
-bericht (of bulletin).
a'gegliffett, f. = dagkaart.
Za'geKiureau, f.= plaats- ot bespreekbureau.
erge4frage, iv. = vraag van den dag.
ra'geftefOrac#, f. = praatje van den dag.
dageraad, krieken van
et'ge4frauett, 1.
den dag.
ta'ge41eff, zie tagbeff.
= helderheid van den dag.
a'geM)eite,
a'ae4faffe, /v. = plaats- of bespreekbureau.
f. = dag 11 koers ; -licht
raigei fur4, m. ;
(of levenslicht).
a'gefteuigfeit, iv. = nieuwtje of nieuws
van den dag.
a'ge4orbttuttg, tn. = orde van den dag, dagorde, agenda; am Z. iibergebn = tot de orde
(van den dag) overgaan.
a'ge&our, iv. = rijtoer van een dag.
a'geNett, iv. = tied van den dag; 5u jeber
Z. = op elk uur van den dag.
= dagelijksche courant;
a'geNeitung,
dagblad.
a'geOettel, nt. = dagbriefje, bulletin.
ta'g(e)theire = per dag, dag voor dag.
a'g(e)tverf, f. = dagwerk, dagtaak.
— = daglooner.
a'g(e)itterter, m.
aglalter, m. = dagvlinder.
ag'gebaube, f. = gebouw aan de mijnschacht.
taffbeit = daghelder.
[taglang = den heelers dag].
tiitatit = dagelijks(ch); unfer t. trot =
ons dagelijkEeh brood; bie t...en Stteiber =
de daagsche kleeren; breimat t. = driemaal
per dag of driemaal daags.
aglitte, iv. = daglelie.
raglflauettauge, f. = dagpauwoog (een
vlinder).
tag4 = daags; t. b(a)rauf = daags daarop;
t. fiber = den (ge)heelen dag; t. 5ubor = daags
to voren.
[raglatmng, iv. = (vroeger) de Zwitsersche
statevergadering.]
raglclitAt, iv. dagwerk, dagtaak ; dagploeg.
= dagelijksch, van elken dag;
dagelijks, elken dag, dag aan dag.
tagliber = over dag, den (ge)heelen dag.
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dag-en-nachtXagunbnatVgleicto, iv.
evening.
Zaigung, iv. – 't dagen, enz., vgl. tag en.
Zan'tuaMe, in. = dagwacht.
= dagliwerk,
Maglivan, 1.; :Wane;
-looner.]
– –(e), –e = taifoen, typhon
Zalfun',

Zannaapf en.

f. = vetkaars, smeerkaars.
Xceli4ntan, nt. –(e)b, –e = talisman.
–n = talie, touw, takel.
Zalle, iv.
tetrien, fcbtv. (b.) =
f.
–(e)&,
–e = taliereep.
Xalsiereep,
all, m. –(e)& = talk (snort gesteente).
tatf'artig = talkachtig.
Xatrerbe, tr. = talkaarde, bitteraarde, magnesia.
ttallet = dom, bot].
= talkachtig, talkig.
Xaff' f. ; :ftein, m. = talk!' olie; -steen.
Zallnicolb, T. = talmigoud, onecht goud.
Xarmub, en. –(e)& = talmoed.
talinn'bift1) = talmoedisch.
Zaintubiff, In. –en, – en = talmoedist.
= talon, stok
talon' (spr. : talU), In.

(hevige wervelwind, heete zuidewind).
(spr.: talie),
–, –n = taille.
tainte'ren (spr.: taljieren), fcbtn. (b.) = tailleeren, (een kleedingstuk) met taille maken;
(kaarten) afnemen, coupeeren.
Xceict, m. = Taag.
– = takel.
1.
– = takelage,
Zarela'ne (spr.: ..aazje),
takelwerk.
Zaleter, m. –4, – = takelaar.
(bij 't kaartspel), vernieuwingsbewijs voor
Zaletweifter, m. = takelmeester.
coupons aan effekten.
taletn, ftttn. (b.) = takelen.
= bodem van 't dal.
–, –en; Zaletiverf, 1. = Xallobte,
Xalefung,
takeling, takelwerk, takelage.
ZallOerre, tn. = afdamming en tevens reserZatt, tn. –(e)&, –e = takt, gevoel voor wat voir (in de beek).
past, omgangskunst; maat, maatslag; Z. Xat'bugt, m. = schout, heer; nevel die in
iyaten = maat houden; einen au& hem Z. 't dal trekt.
Lbringen = iem. uit de maat, van de wijs of in tallukirt4 = 't dal af, naar beneden, stroomaf.
m. = dalweg; geul (van rivier).
de war brengen; im Z. marfcbieren = op de
–n = tamarinds.
maat marcheeren.
Xmnarinibe, to.
–n = tamariske.
tattleft = maatvast; zeker van zijn zaak; Xantarine, tn.
sterk (in de geschiedenis bij y.); krachtig, Xanebour (spr.: ..boer), m. –e = tamboer.
pootig.
tantburie'ren, fcbtv. (b.) = tamboereeren,
Zaftleftigfeit, tn.– = maatvastheid, zekerheid. borduren.
m. = dirigent.
Zamburini, f. –(e)l, –e = tamboerijn; borduurraam.
taitie'ren, fcbin. (b.) = de maat slaan.
= tamtam, gong.
Zailif, iv. –, – en = taktiek, gevechtsleiding, Zamlant, f.
troepeleiding; stelselmatige wijze van doen. Zanb, m. –(e) = beuzelarij, nietigheden,
– = takticus, krijgskundige. kinderspel, kinderspeelgoed, prullen; ijdel
Zartifer,
taiittfrii = taktisch, planmatig, stelselmatig, gesnap.
wat de leiding betreft.
–, –en = nietigheden, beuzeZiinbefei`,
larij, jokkernij, kortswijl, stoeierij, gestoei.
taft104 = zonder takt, onhandig.
– = onhandigheid, takte- tiin'betijaft, tiin'betig = beuzelachtig, flauw,
Znitittifigieit,
onbeduidend.
loosheid, gebrek aan takt.
= in de maat, naar de maat.
Xiin'beffrant, m. = Z a n b; ook: uitdragerij.
= heete noot.
iin'beIntartt, m. = rommel-, speelgoed-,
Zarnote,
oudroestmarkt; ook zooveel als: kermis der
Zattltort, m. = maatstok, dirigeerstok.
ijdelheid (vanity-fair).
Zaffftricb, m. = maatstreep.
fcbin. (b.) = beuzelen, kinderachtig
tannin taktvol, beleidvol.
Zoi, T. –(eA, Viler (poet. auct): tale) = dal, doen; stoeien, spelen; een uitdragerij drijven.
tu. = speelpop.
vallei; berg unb Z. foramen nicbt aufammen,
= fantazieschortje.
Wart aver bie altenfcben = bergen en dalen Ziin'beffitiir3e,
Lontmoeten elkaar niet, maar menschen wel.
Xiin'belivert, T. = beuzelarij, kinderwerk.
= tandem.
an'bem (spr.: tandem), 1.
tal(ab)'iiiiirt6 = dalwaarts, naar beneden,
– – = beuzelaar, stoeier,
stroomaf.
Cinbler,
–e = talaar (lang over- speelsch persoon; uitdrager.
Zatar', In.
kleed als ambtsgewaad).
Zang, m. –(e)& = wier, zeegras.
–n = tangens, raaklijn.
–en = gekkigheid, mallig- Xangen'te,
Zalberei', tn.
held, gebbetje.
Zangentictilraft, iv. – = middelpuntvlietat'bern, fcbin. (b.) = gekheid of gebbetjes dende kracht.
maken, dollen.
tangle'ren, fcbin. (b.) = raken.
rant (spr.: tenk), m. –(e)&, –e = tank
Zaillettiointer, m. = dalbewoner.
(groote bak voor petroleum e. d.).
– = dalletje, valleitje.
iinten, f.
–(e0, –e = talent, een gewicht, Xan'treb, m. = Tancredo.
Zatenr,
munt; aanleg, gave, begaafd persoon.
Xann, m. –(e* –e = (donker, groot) woud,
–n = spar, sparreboom.
Xan'ne, in.
tatentlion = talentvol, begaafd.
– = taler, daalder.
tan'nen = vuren, van vurenhout.
Za'ter,
Zan'nenlibaunt, m.; :barA, T.; :4014, f. =
Zalerftild, f. = (stuk van een) daalder.
sparrell boom; -hars; -bout (vurenhout).
= vaart stroomaf.
Zatlatirt,
nt.; :iaPfen, nt.
Zalg, in. –(e)& = talk, hard vet, ongel, smeer, Zan'nenlInabei,
sparrelinaatd; -bosch; -appel (spar- of mastkaarsvet.
appel).
talkachtig.
talWartig
ann'tjiittrer, m. Tannhauser.
tati gen, fcbin. (b.) = vet geven; vet aanzetten;
met talk besmeren, vetten.
Zan'uld)t, f. –(e0, –e sparreboschje.
tannine, looistof.
tannin', f. –(e)
targidit, zie talgartig.
Zann'aaPfeu, zie Zannenaapfen,
tagie = vet, vol vet.
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Xan'taluf, m. = Tantalus.
Zatetalu4qual, iv. = Tantaluskwelling.
Zan'te iv. —, —n = tante; meine T. beine
T. = een soort bankspel, banken.
Zantielne (spr.: tatjéme), iv. —, —n = tantieme, winstaandeel.
Zan3, nt. —0, Tame = dans; (de) dansenden;

Xafte.

ZaWin6tnuO, nt. = lomperd.
Za04, m. —(e)4, —e = klap met de hand,
tik; lomperd, sukkel; liana T. = Jan Onbenul, Piet Lut.

taVien, fcblv. (b.) = (lomp) stappen, klossen.
talrfig = onbenullig.
Zara, iv. — = tarra; refine, ivirfticbe T. =
netto tarra.
Za'ragelotitt, T. = tarragewicht.
Xaran'tet, iv. —, —n = tarantula (een groote

icb babe nocb einen T. mit ibm = ik heb met
hem nog een zaak uit te vechten; er mut
mit an ben T. = hij moet er ook aan gelooven, kan den dans niet ontspringen; ba4 tear spin).
ein T.1 = dat was een leventje ! ba ging ber Zarantella, iv. —, .. tellen ti. —4 = tarantella
Z. fa = daar had je de poppen aan 't dansen.
(een volksdans in Italie).
Xam'arrangeur, m. —&, —e = balletmeester. tarban'bo = tardando, vertragend.
Zarenr, T. = Tarente.
Zattebar, m. = dansbeer.
Xatt'bein: bah Z. fctivingen = een dansje Zarentilter, nt. --, — = Tarentijn.
makers.
Zartr, m. --(e)4, —e = tarief.
eXana'llbetuftigung, M.; zboben, m. = dans11- Zariferntatigung, iv. = tariefverlaging.
vermaak; -zaal (of -vloer).
tarifte'ren, fobim (b.) = tarifeeren, in een
tarief opnemen.
tan'3etn, fcbm. (b.) = trippelen, huppelen, met
kleine danspasjes zich been en weer bewegen. tartrutifftig = tariefmatig, volgens tarief.
tan'aett, irbtv. (b.) = dansen; a tang ficb bier Zartfluefen, T. = tariefwezen.
gut = 't danst hier goad; zie ook: $feffe.
Xarlatan' u. Zarlatatt, m. —(e)& = tarlatan
(licht Ind. neteldoek).
Ziin'Aer, m. —4, — = danser.
Xiitt'aeritt, iv. —, — nen = danseres, danseuse. Zarnlappe, iv. = tarnkap, onzichtbaar
tiin'aerlic4 = danslustig; mfr fft t. (au Mute) ,----- makende kap of mantel.
ik heb lust om to dansen.
Zaroff, T. —(e)4 = tarok (een soort van
Zatt3'llnefettfitaft, iv.; :friinyften, f. = kaartspel).
dansfigezelschap (of -partij); -klub.
tarothe'rett, TcWil. (.) = tarokkeeren, tarok
spelen.
Zan3larte, iv. = balboekje.
Xatt3'llfunft, m.; =tebrer, m.; :Mai, T. = tarpelifdor aeffen = Tarpeische rots.
dans 11 kunst ; -meester ; -lokaal.
Zarquilt(tu4), m. = Tarquinius.
tatt3luftig = danslustig.
Zartalte, tu. —, —n = tartane ((It.) klein
Zatt3lIfitritt, m.; :fcbu4, m.; :Mule, ti. = êènmastschip).
dans ll pas; -schoen ;' -school.
tartar', zie Tatar.
Zatt3'100iiter, m. = leerling-danser, iem. die, Xarlarta, nt. — = Tartarus, onderwereld.
dansles krijgt.
Xart'fite, tv. —, --tt = rondas, rondschild.
Zanalftunbe, tv.; ...:bergniiflen, f.; ztuut, iv. = Zartiiff', m. —(e)4, —e it. —4 = Tartuffe,
huichelaar.
dans 11 les ; -partij (of bal) ; -woede.
[ta'4iern, fobtv. (b.) = onbeholpen doen. tale: Zalite, in. —, —it = zak, tasch, weitasch,
reiszak, reistasch; muil, mond; er tiegt feinent
rig = onbeholpen].
Later auf ber T. = zijn vader moet hem
la'Oergre14, m. = ouwe suffer.
ZaPet', 1. —(e)4, —e = tapijt; etiv. auf4 T. onderhouden, hij kost zijn vader veel geld;
brengen = lots op 't tapijt, te berde of ter user etiv. bie aattft in ber Z. macben = lets
sprake brengen; er fft nicjt auf bem T. =--- verkroppen; er bat ibn in bet Z. = hij heeft
hem in zijn zak of doet met hem, wat hij
niet heel wel.
wil; einem en& auf bie T. geben = iem. er
ZaPerte, iv. —, —n = behangsel.
Zape'tenbefiang, m. = geweven of gewerkt een op zijn snuit geven.
behangsel.
Zalt4effraut, f. = boerekers; herderstaschje.
ZalMenliawbgabe, m.; :buck f.; :bleb, nt.,
Zapetentiorte, iv. = rand van behangsel.
jettet, f. = zak II -book; -keroller ;
Zapelettnaget, tn. = behangersspijkertje.
Zapetentiir, to. = verborgen of geheime deur. -mos.
Zape3ter', m. —4, —e = behanger.
ZalcOenlIfortnat, f., : geib, T.; ziatenber, m.=
zak ll formaat ; -geld; -kalender.
tapege'ren, fcbtv. (b.) = behangen.
Zalci)enirebC m. = taschkrab, zeekrab.
Zape3te'rer, m. —4, — = behanger.
Xa/mate'rung, tv. —, —en = behangsel; 't be- Zalltentneffer, T. = zakmes, knipmes; er
hangen.
ftappt aufammen ivie eta Z. = hij buigt als
tapler = dapper, moedig; t. trinfen = flink een knipmes.
of dapper drinken.
Xa'fifjettfOlet, T. = goochelspel, goochelarij.
Za1fMenfOieter, m. = goochelaar.
Zalrferfett, iv. — = dapperheid, mood.
Zapto'fa, iv. — = tapioca, West-Indische sago. ZaloilenfOteterfuttft, iv. = goochelkunst.
ZalMenturft, f. = zakdoek.
XaPir' u. Zal)ir, m. — (e0, —e = tapir.
XaPtlifferie, iv. —, —n = tapisserie, bor- Za'frOettubr, tv. = horloge.
duurwerk.
Zalci)entviirterbur4, T. = zakwoordeboek.
Zate0e, iv. —, —n = poot (ook voor hand), ZiffrOter, m. -4, — = beurzemaker, leerworker, koffermaker, zadelmaker.
klauw.
tap'pett, fcbiv. (b.) = tasten, op den tast ZaOtna'ntett, 1. = Tasmania.
loopen, tastend voortgaan, in den blinde Iiikrben, f. —b, — = kopje.
rondtasten; lomp stappen, klossen.
Zaffe, t-v. —, —n = kop, kopje, kommetje.
tairOlg, tiliplAft# = lomp, plomp, onbehol- lattatur', iv. —, —n = tastatuur, toetsebord,
pen, onbehouwen, onbenullig.
claviatuur.
Zati'Oigiett, liiirpifetifett, iv. — = lomp- taffbar = tastbaar, voelbaar.
heid enz., vgl. tappirco.
Xalte, iv. —, —It = toots.

taften.
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Xaufpatitt.

II. san, m. —(e)4 = dauw.
er taftete ficb nacb ber ,t.au&tiir = hij ging al Zau'anfer, m. = zeeanker, sleepanker.
tastend of op den tast naar de huisdeur.
taut = doof; verdoofd, gevoelloos; leeg, loos;
er ift auf einem Obre t. = hij is aan 66n oor
Xaltenbrett, f. = toetsebord, claviatuur.
Xaltenbannonifa, in. = toetseharmonika.
doof; fie flub t. gegen meine IBitten = doof
Xa'ftenfitoner, m. = (piano)looper.
voor; tauben Obren .prebigen = voor doove
ZaIter, m. -4, — = taster; kromme of ooren preeken, aan een doovemansdeur
sferische passer.
kloppen; eine taube 11uf3 = een looze foot;
Xaft'llfinn, m.; :iverfaeug, 1. = tast ll zin (of ba& ift eine taube . ght13 inert = niets of geen
gevoelszin); -orgaan.
zier waard ; taube Ofbren = leege aren; tauben
Zat, iv. —, —en = daad; Sur Z. fcbreiten = t.afer = wilde haver; taube When = getot daden overgaan; in bet Z. = inderdaad,
slachtlooze bloemen; taubeb Oeftein = gewerkelijk; einen auf frifcber Z. ertappen =
steente zonder erts; taube noble = doove kool.
iem. op heeter daad betrappen; bor ber Z. ZiiubAen, f. —b, — = duifje.
bete Mat ob. erft Mat, bann Z. = bezint eer 5.1; att'be, iv. —, —n = duif; tver ficb alit Z.
gij begint.
macbt, ben freffen bie gaffen = al te goed is
buurmans gek ; tno Tauben finb, fliegen Tauben
Zatar' m. —en, — en = Tartaar.
bin = waar geld is, komt geld bij.
Xatarel bie = Tartarije.
[tiiu'ben, fcblv. (b.) = verdooven].
tata'rifit = Tartaarsch.
Xat'beftanb, m. = feit, ware toedracht, Zaulienei, 1. = duiveei.
feitelijke toestand, de elementen van de Zaulleneinfalt, in. = onnoozelheid van de
(rechts)zaak; ben Z. aufnebmen = proces- duif, duiveonschuld.
verbaal opmaken.
Zau'benfaff(e), :fiabiitt, m. = giervalk.
Xat'fielue-i4, nt. = feitelijk bewijs.
Zau'benilffug, m. ; :batO, 1.; :mift, tn. =
ta'ten, fcbin. (b.): raters unb t. = beraadslagen duive 1 vlucht; -til; -mest.
en handelen.
m.; :aurftt, in.;
Zau'bett1100% tv.• :MOM
M
'
-slag (of -til);
Xalenbrang, m., :bur% in. = drang ofdorst :aiiebter, m. = duivellpost,
naar daden.
-teelt (duivemelkerij); -melker.
tastento = werkeloos; onbekend.
Zaulier, Ziin'ber, Ziiu'berick m. = doffer.
talenretc4=rijk in gebeurtenissen of in daden. Zaub'beit, tn. — = doofheid; gevoelloosheid,
Xii'ter, nt. —4, — = dader, bedrijver, schul- dof heid ; leegheid.
dige; volbrenger.
Zitit'bin, in. —, —nen = wijfjesduif, (Z.-Ned.)
Xiilerfitaft, tn. — = daderschap, schuld; bie duivin.
Z. teugnen = loochenen 't feit bedreven te Zilltblitta, in. —(e)4, — e = zwam, paddestoel;
hebben.
(een soort) appal.
teetig = werkzaam, handelend; tatige t.iffe = Zaub'neffet, tn. = doovenetel; ineite Z. =
feitelijke of krachtdadige hulp.
witte d.
atigen, fcbtv. (b.)-= verwezenlijken; (besluit) tautiltuntm = doofstom.
nemen.
Zaub'fbuninenilanftalt, tn., :inftitut, f. =
Xirtiafeit, tn. — = werkzaamheid; in Z. doofstommellinstituut, -school.
fet3en = in werking brengen, aan 't werk ZaubItunnlieit, W. = doofstomheid.
brengen; auf3er Z. Peen = buiten dienst taulten, fcbtv. (b. u. 1.) = duiken, dompelen,
stellen, werkeloos maker, buiten werking
onderduiken; lilt t. = (voorover in 't water)
'duiken.
stellen; gefcbtiftige Z. = 't zakendoen.
Xat'fraft, in. = energie, wilskracht, werk- Zan'efier, m. —b, — = duiker (persoon);
kracht, geestkracht.
duiker, duikelaar, duikeleend.
tat'friiftig = energiek.
Xau'iterllanaug, m.; :a0Parat, m.; :boot,
tat'funbig = algemeen bekend, klaarblijkelijk. f.; =glinfe, kn. = duikerHpak; -toestel; -schip;
-klok.
tittlic0 = feitelijk, door de daad, metterdaad.
XiintrOfett, b:). —, —en = feitelijkheid, daad Zau'rOerbogef, m. = duiker, duikelaar.
van geweld; bon torten fam man au Ziitlicb, I. tau'en, fcbtv. (b.) = dauwen; als dauw op
feiten = van woorden kwam men tot daden. lets liggen ; vochtig worden ; druppelen; dooien.
Xat'ort, m. = plaats van 't misdrijf of van de II. tau'en, fcbin. (b.) :--= (een schip) verhalen,
misdaad.
sleepers.
tiitottlie'ren, fcbtv. (b.) = tatoeeeren.
Zau'enbe, f. = eind touw, einde van 't touw.
Zat'fadie, h'. = daadzaak, feit, werkelijkheid. ZatiereV, in. —, —en = kettingsleepvaart.
tatifiirliftit = feitelijk, werkelijk, wezenlijk; Zanfilaft, tit.. :beden, f.; :buck f.; :fmnb,
m. = doopPiandeling (-plechtigheid, doop);
feiten betreffende, omtrent feiten.
-bekken (of -vont); -boek (of-register); -ver[Zat'ffly, Iv. —, —n = hand].
tiit'frf)eln, tat'fr4en, fcbtv. (b.) = kleine lief- bond.
koozende tikjes geven, streelen.
Zauife, W. —, —n = doop; ein ninb au& ber Z.
Zat'frber, Zaffiter, m. —, — = galle (een beben, fiber bie Z. batten = ten doop houden.
soort wittebrood).
tau'fen, fcbtv. (b.) = doopen; aanlengen (wijn
Zatlerick en. —(e)4 = beefziekte; beefzieke. met water bijv.).
Zduler, m. —b, — =dooper; Z5obanne4 ber Z.
tat'tern, fcbtv. (b.) = beven, sidderen.
Zatlerfalf (spr.: tettesol), in. —4, —4 = tat- Zaurformel, W. = doopformulier.
tersall (in Londen: verzamelplaats van lief- Zauraefinnter, m. = doopsgezinde, Mennoniet.
hebbers van paardesport, met mooie stallen Zaufhanbluna, tn. = (handeling van den)
en paarden).
doop, doopplechtigheid.
Zap, in. —, —n = poot, breede klauw Zanfitginb, f., :fanne, iv.; :tonne, kn.;
(vooral: voorpoot van de groote roofdieren).
zifeib, 1. = doopilhemd, -kan; -kapel; -kleed.
Zauflina, m. —(e)4, —e = doopeling.
tat'aenfijrntig = klauwvormig.
I. Xau, f. —(e)4, —e = touw, scheepstouw.
Xaurilnatne, m.; :pate, tn.; :path', iv. =

talten, fcbtn. (b.) = tasters, voelen, grijpen;
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Zeerbrennerei.

dooplinaam; -vader (of peetoom); doopmoe- taulettbutat = duizendmaal, duizendwerf.
der (of peettante).
taulenbutang = duizendmaal herhaald.
Zaurlfefiebt, m.; :febntauL nt., =Win, m. = Xau'fettbutarter, m. —4, — = briefje van
doopil brief(je) (-ceel); -maal; -vont.

M. 1000.

2uft = vochtige lucht.

vorm, dubbelvorm.

dwelmde heen en weer bewegen; duizelen.

ment dat den duur en den prijs van den rit

ettn. um, gegen, fur rho. anbre4 t. = jets voor

taxeering.

Zaut Iltact, tn.; :3eug, f.; z3eune, m. (u. :3eugin, Zaujenbfafa, tn. —S, — S = drommelsche kerel.
tn.) = doopildag; -goed; -getuige.
Zatefeubfitan, f. —4, — = duizendschoon,
tau'gen, fcbtv. (IO.) = deugen; bruikbaar, ge- ook madeliefje.
schikt of nuttig zijn.
taulettbfte (ber, ble, ba4) — duizendste; er
Zau'gettiMt4, m. —u. —e, —e = deugniet. fommt framer bom ,Ounbertftett in& X. = hij
taugli4j = geschikt, bruikbaar.
springt altijd van den hak op den tak.
Xaug'ifitreit, it) — = geschiktheid, bruikbaar- Xaulettbftet, f. —4, — = duizendste (deel).
heid.
taulettblueife = bij duizenden.
tau'ig = bedauwd, met dauw bedekt; tauige Zautotogie', m. —, —n = tautologie, stapelZateutel, m. — = duizeligheid, duizeling, tautota'gifit = tautologisch.
bedwelming, roes, zwijmel.
Zaulropfett, m. = dauwdroppel.
Zaultt(e)fer, tn. —4, — = (een) bedwelmde, Zattiverf, f. = touwwerk, want.
wankelende.
lltnetter, f.; :tnittb, m. = dooillwe(d)er;
in' d.
Zw
au
-wind.
tau'utefig = duizelig, wankelend.
Zatt'utelfol4j, m. = dolik.
Zag, in. —0, —e = taxis(boom).
taustneitt, fcbtb. (b.) = wankelen, als een be- Zagameter, m. ---, — = taxameter (instru(in een rijtuig) aanwijst; ook 't rijtuig zelf).
Zatetnettautte, tr. = tuimelaar.
Zau'ner, m. —4, — = (fcbtbeia.) daglooner.
Zagaute'terbrofitte, tn. = taxameter(rijtuig).
Zaultu4, m. = Taunus(gebergte).
Zagation', lb. —, — en = taxatie.
Zau'riett, Zau'rW, f. = Taurie (in Zuid- Zagalor, m. —4, .. to'ren = taxateur, schatter.
Rusland).
Zasge, W. —, —it = taks, vastgestelde prijs;
'an'ring, m. = (scheepst.) touwring, worst. belasting, kosten; schatting.
tau'rifit = Taurisch.
tag'frel = vrij van kosten.
Zau'rolie, iv. = tros (kabel).
tagie'ren, fcbtb. (ti.) = taxeeren.
ruil,
ruiling,
verwisseling.
—es,
—e
=
Zagie'rer, m. —4, — = taxateur, schatter.
'Zaufrij, In,
tau'frbett, fcbib. (ti.) = ruilen, omwisselen; Xagie'rung, t1). —, — en = schatting, taxatie,
sets anders ruilen.
Zaglitarre, ty . = postzegel.
tiiulMen, fcbtb. (t.) = bedriegen, misleiden, Zag'orbnung, iv. = tarief.
op een dwaalspoor brengen; er ttiufcbte meine Zet'xt0, m. —, — = taxus.
.offnung = hij stelde mijn verwachting to leur ; Zaetnert, m. = geschatte waarde, schattingsWI) t. = zich vergissen, zich zelf misleiden. waarde.
tilu'frietth = bedrieglijk; t. itbnlicb = spre- Zearhol3 (spr.: tiek . .), f. = tiekhout.
kend gelijk(end).

Zee/ruff, iv. -- = techniek, kunstleer; vaar-

vergissing, misrekening, teleurstelling.

ZeOtetmeriftel, f. —4, — = geheime verstand-

digheid.
Zawfttee, tn. —b, — = ruiler.
Zauffilerer, tn. —, —en = roiling, geruil.
Zetirttifer, tn. —4, — = technicus, wetenschapZauftVgefc4iift, f., :tanbel, tn. = ruil, ruil- pelijk bouw- of werktuigkundige, fabrikant e. d.
t,handel.
Zecirntrum, 1. —4, .. fa u. .. fen = technicum,
tattfitie'rett, fcbtb. (b.) = in metaal inleggen. technische school.
Zaufebier'arbeit, M. = inlegwerk (in metaal). tecifttifrii = technisch; tecbnifcber Ku4bruct =
Zaufdriontrait, m.=ruilverdrag, ruilkontrakt. vakterm, kunstterm.
ZeMnotogie', tn. —, —n = technologie (wetaufeirtuftig = ruilziek.
tenschappelijke leer van de bedrijven).
Zaufdrutittet, f. = ruilmiddel.
Zifu'fitutto, W. —, —en = misleiding, bedrog ; ted)ttoto'gtfc0 = technologisch.

Zau'fitiiffet, tu. = vrouwemantel (een plant). houding, afspraak, gekonkel, scharrelarij;
Zaufrirbertrag, m. = ruilverdrag, ruilkontrakt. vrijerij, scharrelpartijtje.
tauffirtueife = bij ruiling, bijwijze van ruil. Zeclet, tn. —4, — = dashond, das.
ZaufOluert, m. = ruilwaarde.
Zebelutt, 1. —4, —4 = tedeum, lofzang.
taulettb = duizend; onnoemelijk veel; blet t. Zee, m. —4 = thee; fit
Z. feben = zich

9,Nenf*n = verscheiden duizenden menschen;
ein Z. = een duizend(tal); Zaufenbe bon 9,31enf*n = duizenden menschen; Z. unb eine 91acbt
= Duizend en een nacht; (ei) ber Z.! = (wel)
drommels! t. Zanf = duizendmaal bedankt.
tausfenbartnig = duizendarmig.
'Zaujenbittettt, f. = duizendblad.
Zaulettbed, f. = duizendhoek.
ZaWfettber, m. —4, — = duizendtal.
taulenberfet = duizenderlei.
taulenbfack zfilitig = duizendvoud(ig).
Zattlettbfuk qiitffiee, m. —4, — = duizendpoot.
Zaujenbeiit'bentraut, f. = duizendguldenkruid.
tattlettbiiibrig = duizendjarig.
Zatefettbriluftler, m. = duizendkunstenaar.

bemind maken; lot Z. Fein = boven zijn
theewater zijn; (schoolw.) de lieveling zijn.
Zee'lliittu, tn.; :flaunt, m., :firett, f. = theellbouw; -boom; -blad.

Zee' II billtfe, m.; =friittleitt, f.; :gereiffelittft,

tn.; :twine, iv. = theellbus (of -doos);
-schenkster; -gezelschap, -pot.

Zee'leffel,m.=theeketel, bouilloir; botterik, sul,
uil, suffer.

Zeelittb, f. = lieveling.
Zee'ruMen, m., :ffirifieltt, f. = koekje bij de
thee, theebanket.

Zee' ji Offet, m.; zutafttine, tb. = thee 11 lepeltje ;

-ketel (of bouilloir).
Zeer, m. —(e)4 = teer.
Zeer'brettner, m. = teerbereider.

Xeeebrentteret, tn. = teerkokett.

teeren.
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tee'ren, fcbtu. (b.) = teren.
tee'ricljt = teerachtig.
tee'rla = geteerd, vol teer.
= oliejas; (ate Z. — ouwe zeeZeerlade,
rob, pikbroek.
Zeer'llOinfel, m.; :fittueferef, iv.; :tonne, to.;
:Waffer, f.= teer kwast; -kokerij ; -ton ; -water.
XeerInerg, f. = geteerd werk.
Xeelfertifce, f; :ftaube, to.; :ftoff, m. =
thee ser vies ; -struik ; -stof (of theelne).
=
Xee'llftraucti, m.; :taffe,
thee 11 struik ; -kopje ; -pot.
Zeetotaler (spr.: tietooteler), m. —4, — =
teetotaler, geheel-onthouder.
Xelit m. —(e* —e = vijver; ber grote Z. =
de wijde plas.
= vijvervisch.
Zefft'folben, m. = lischdodde.
Zelcirmufitel, to. = vijvermossel.
Zeirlfrofe, to. = plomp, waterlelie.
Zeffutt', zie a tfun.
deeg, beslag.
Zefg, nt. —(e)4, —e
overrijp, beursch (van vruchten);
fteig
kleverig, pappig (van brood).]
tel'gig = deegachtig, brijig.
Zeit, (u. f.) —(e)4, —e = deel, gedeelte;
partij ; aandeel; aum Z. = ten deele, deels;
aunt grbf3ten Z. = voor 't grootste deel, voor
't meerendeel; emit gut T. = een goed deel,
heel wat, veal; atvei ftreitige Zeite = twee
strijdende partijen; ber lefbenbe Z. = de lijdende partij ; icy babe itjm fein(en) Z. gegeben =
ik heb hem zijn portie gegeven; er beet fit
fen Z. = hij denkt 't zijne; tva4 ift ibm
5u t. geivorben? = ten deel gevallen? fcb filr
inefn(en) Z. = ik voor mij; Wlaria bat ba4
gute Z. ertviiblt = 't goede deel gekozen
(Luc. 10 : 42).
tefrbar = deelbaar.
letrbarreit, to. — = deelbaarheid.
Zeit'betraa, m. = aandeel.
Zell'begriff, m. = onvolledig begrip.
fcbto. (b.) = deelen, verdeelen, deelnemen aan; ble Stfmmen Waren getefft =
waren verdeeld; bie Stimmen Waren glefcb
geteilt = staakten; fie teilten ficti In ben 126e:
toinn = zij deelden de winst onder elkaar,
deeler, verdeeler; (in
m. —4, —
de rekenkunde) deeler.
tell'§aben, unr. (b.) an einer Sacbe = deelhebben aan een zaak, betrokken zijn in een
zaak; (er bat tett, fatten Zell baron).
XeirOafter, m. —4, — = deelnemer, deelgenoot, deelhebber; vennoot, compagnon; ref,
tenber Z. = beheerend vennoot; tiitfger ob.
aftiber Z. = werkend vennoot.
Zeirbaberfrnaft, tn. = deelgenootschap.
teit'baftia = deegachtig; einer
Sat* t. toerben, ntacben = een zaak deelachtig worden, laten warden.
— (an ether Sacbe) = 't deelXeirttahnte,
nemen, 't meedoen, aandeel, medeplichtigheid ;
deelneming, medelijden, belangstelling.
teirnahntio4 = onverschillig, weinig belangstellend; verstrooid.
Xell'naOntioftgreit, to. — = onverschilligheid,
verstrooidheid.
tell'neimen, ft. (b.) an einer Sacbe = deelhebben aan, deelnemen in lets.
teil'nefintenb = deelhebbend; deelnemend,
belangstellend, medelijdend.
Xeit'nebitter, m. — g , — = deelnemer, deelgenoot.

Zetterforb.

[Zeintehntung], zie Zeitnabme.
= deelpunt.
Xeitipunit,
tells = deels, ten deel.
Zeilltrede, to. = deel, baanvak, blok, trajekt
(van spoorweg), sectie (van tram).
—, —en = (ver)deeling (van
Zerittng,
een lijn, een getal); verdeeling (van den
arbeid, een som geld, de stemmen e. d.).
Zettung4artifel, m. = deelend lidwoord.
ZerfungClinie, to.; :facet, m. = deel lI lijn ;
-punt.
Zerfung4recOt, f. = recht van verdeeling.
ZeilunObertrag, m. = verdeelingsverdrag.
ZerfungNebtett, f. = deelstreepje (-).
teirluelfe = gedeeltelijk, in gedeelten.
Zeit'301, to. = quotient.
ZeiV3a4fung, to. = betaling in termijnen, afbetaling.
Rein' (spr.: teeien) f. —(e)4 = theeine.
—4 = teint, geZeint (spr.: ten),
laatskleur.
—, —en = omslag, dek.
Zeitne,
Zelefunlen, 43f. = vonketelegrafie, draadlooze
telegrafie.
Zetegranttn', f. —(e0, —e = telegram.
= teleZelegrantnts II abreffe, tn.; :gebii4r,
gram adres ; -kosten.
ZetenrapW, m. —en, —en = telegraaf.
ZetegralAenamt, f. = telegraafkantoor.
Xelegra'Obenbeantter, m. = ambtenaar bij
de telegrafie.
ZelegralAenbote, m. = telegrambesteller.
Zelegraliffrenil bureau, f.; :Wen% en.; :brabt,
m. = telegraafilkantoor; -dienst; -draad.
Xelegralgonlitabel, f.;
to.; :Ofabl,
m. (4tattae, to.)- = telegraaf kabel ; ; -paal.
Zelegra'ObenlIftation, to.; :tuefen, f. = telegraaf 11 station; -wezen.
ZetegrapItte', tn. — = telegrafie.
tefegralgife'ren, fcbto. (b.) = telegrafeeren.
telegralAffeft = telegrafisch; telegraPbffcbe
91breffe = telegramadres.
Telegra01iff, m. —en, —en = telegrafist.
Zelentark m. = Telemachus.
Zeleolonfe, tn. — = teleologie (leer van de
doelmatigheid der wereld).
teleolo'ciffit = teleologisch.
ZeteObon', f. –(e)4, –e = telefoon.
ZeleOhonqantt, f; :antage, W.; :anfittufl
9Zr. = telefoon 11 kantoor; -aanleg; -nummer .
ZelOgion'Ilblenft, m.; :bratit, m. = telefoon II dienst; -draad.
telefoneeren.
teleOhottle'ren, f4tv. (b.)
telepbo'nffth = telefonisch.
–, –nen = telefoniste,
ZelelAoniltin,
telefoonjuffrouw.
=
ZeleOhon'llfabitte, tn.; meth T.; :rut
telefoon Heel; -net; -nummer
ZelePOon'llftange, to.; :ftatton (:ftette), to.;
= telefoongpaal, -kantoor; -cel.
Zeleftop', f. —(e)4, —e = teleskoop.
teleffolAft4
teleskopiseh.
zie Steffe.
m. —4, — = (etens)bord; prezenteerblad; schaal of bakje (om te kollekteeren);
fiesschebakje; palm (van de hand); plaat of
blaadje (om lets op te zetten).
Xerterlleffen, f. ob. :faffe, to.= knip of yangijzer (voor vossen, wolven, marters, roofvogels enz.).
terterfiinufg = bordvormig.
Zellerforb, m. = bordebak, bordemand, menagere.
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Zellerleder, m. = tafelschuimer, panlikker,
klaplooper.
= panlikkerij, klaplooperij.
Zellerlederei,
Zellerfdirani, m. = bordekast, buffet.
vaatdoek;
servet.
Zellertudi, 1.
Zerteriviirmer, m. = bordewarmer.
Zahn', 1. —(eA telluur (een metaal).
talu'rifit = tellurisch, aardsch.
— = tellurisme, werking
Zefluri4IttuO,
van 't dierlijk magnetisme.
Zetitt'aunt, I. .. rien = tellurium (toe-

stel om de beweging van de aarde en de
maan aanschouwelijk to maken).
telluriummetaal.
Zent' Pet, m. — = tempel; paviljoen (in
parken enz.); etnen Z. auffegen = een partijtje maken; een boom opzetten; einem pm
Z. binau0agen = iem. wegjagen, de deur
uitjagen.
Zent'Pelberr, m. = Tempelheer, Tempelier.
Zent i lielbof, m. = binnenplaats bij een tempel; huis van de Tempeliers.
= een spelletje doen, een
tem'*'eln, fcfpn.
partijtje maken.

SaturInetaii, f.

Sent'pelil orben, m.;

m.; :Titter,

tempelllorde, -roof (of -schennis); -ridder
(of Tempelier).
= tempelliZetn'pelllfc4iinber, m.;
schender, -wijding.
Zent'Pera, = tempera (soort waterverf).
ZemPerantents, f. —(e)4, — e = temperament,
aard, inborst, gestel.
= matigheidsZemPeram'gefeltfcbaft,
genootschap.
matigheidsman,
ZentperiinVer, in. —t, —
afschaffer.
Semperatur', tn. —, —en = temperatuur.
temperie'ren, fcbiy. (b.) = temperen, tempereeren, matigen.
Sentpler, m. —t,— Tempelier, tempelridder.
Zemplerbau4, f. = tempeliershuis.
Zemplerorben, m. = orde van de Tempeliers.
= tempo.
Zemin), 1. —t, —t u.
temporal' = temporaal, wereldlijk, tijdelijk,
tijd .. .
Semporalien, V. = temporalien (inkomsten
van de geestelijkheid).
temporkir' = tijdelijk, voorbijgaand.
temporal' = temporaal, vergankelijk, wereldlijk.
temporifie'ren, fcbill. (b.) = temporizeeren,
op de lange baan schuiven, rekken, talmen.
= tempus, tijd, tijdvorm.
Zent'Ou4, f.
Zenalel, m. u. I. —t, — tenakel, vizorium,
handschrifthouder (voor den zetter).
enatitat', to. — = vasthoudendheid, taaiheid.
— en = tendentie, tendenz,
Zenben3',
strekking, streven, (in handel) stemming.
tendentieus,
met bepaalde
tenbettleii54' =
strekking.
Settben81 11pro3efi, m., :roman, m. = tendenz II proces ; -roman.
— tender.
Sen'ber,
Senerila, .. rile, ..if'fa, f. = Teneriffe.
—n = dorschvloer, deel.
Zeifue,
= (woordelijke) inhoud.
1. Senor, m.
II. Senor', in. —(e)t, —e U. ..niire = tenoor
en tenor, hooge mannestem.
= viola di gamba, knieviool.
ettor'Reige,
Zenoriff, m. —en, —en = tenoor, tenorist.
Zenor'llPartie, W.; =fanner, at; =ftintme,
= tenoorlipartij; -(zanger); -stem.
—, —en = spanning, tensie.
Zeittioni,

Zerprone.

voel—; Z., tn. —, —n
Zentalel, T.
spriet, voeldraad, voelhoorn.
= tentamen, proef,
Zenta'ntett, f. —t,
varexamen.
Ze'ttui4, iv. —, Tenuet stemlooze ontplof-

fingsmedeklinker (p, t, k).
tapijt, kleed (op
—(e)t, —e
Zetfoitt,
vloer of meubel).
= tapijtwerk, tapisserie.
ZeP'Picbarbeit,
ZeP'PiCfabrirant, :Weber, =loirter, m. =tapijtjlfabrikant. -wever, -werker.
Sercerott', zie Zerpron.
—n = terebinthe, terZerebin't4e,
pentijnboom.
Seren'titO, 7eren3', nt. Terentius.
Xerntitf, —(e)t, —e = termijn, bepaalde
dag of tijd, tijd van uitstel; zittingsdag (van
't gerecht), (de) zitting (zelf); (tijd van) af betaling; Z. Oben = gedagvaard zijn.
Zerntitta, to. — = gebied, kring.
terminie'ren, fcbit). (b.) = termineeren, eindigen; (bij de bedelmonniken) aalmoezen
inzamelen.
—n = terminologie,
Zerntinologie',
kunsttaal, vaktaal.
. ni = term.
Ser'ntittu, tn.
tertninluelfe = in of bij termijnen.
—n = termiet, groote witte
Zermile,
mier.
Zerine, —n = terne, drietal.
ZerPentin', m. — (e)t = terpentijn.
terPentin'artig = terpentijnachtig.
f. =
SerPentin'llbaunt, m.; =firtti4, ;
terpentijn Il boom; -vernis ; -olie.
= Terpsichore (muze van
XerPfitrbore,
den dans).
= terrein.
I. —t,
Xerrain' (spr.:
= terreinkennis.
SerrainlettntniL
—n = terra
Zerratotla, Serratofte,
cotta.
..rien = terrarium.
Xerra'riunt, f.
terras.
—n
Zerraffe,
terrarfenfarntig = terrasvormig.
—n = terriene.
Zeratte,
territorial' = territoriaal (den grond of
't grondgebied betreffende).
territorium,
Xerrito'riunt, T. — t, ..rien
gebied.
terrorifie'ren, Taft)). (b.) = terrorizeeren, door
schrik overweldigen.
Serrori4intuL at. — = terrorisme, schrikbewind.
Serrorift', m. —en, — en = terrorist, aanhanger
van 't schrikbewind.
terroaftifM = terroristisch, schrikaanjagend,
gewelddadig.
Xerlia, tn. ..tien = derde klasse (van
boven af, dus in Holland in een 6-klassige
school de vierde klasse); Tertia(wissel).
— = tertianer, leerling
Zertiaitter, nt.
van tertia.
Sertian'fieber, I. = derdendaagsche koorts.
tertian' = tertiair.
Xertiiirlormation, — =tertiaire formatie.
—n
Zerlie (spr.: tertsiè),
tertie,
seconde.
Xer3, —, —en = terts (derde toon van
den grondtoon); terts, tiers (een stootmanier
bij 't schermen).
Zer3erol', f. —(e)t, —e= terzerol (zakpistool).
Seraerote, Ser3ero'ne, tn. ..nen, ..nen =
terceron (afstammeling van Europeaan en
Mulattin).

Zergett.
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Zergett', 1. —(e)4, —e = terzet, driestemmig zangstuk.
XerMite, tn. = tertsfluit.
ZerOileb, m. = tiersstoot (bij 't schermen).
Zerene, tn. —, —n = terzine, drieregelige
strofe.
Xe'rcbing, 1. —(e)4, —e u. —4 = kleingeweer.
Zeffitt", m. = Tessino.
Zeft, tn. — e4, —e = test, geloofseed ; toetssteen.
Xeft'afte, in. = testakte (Eng. wet, waarbij
van elk ambtenaar de geloofseed gevorderd
ward).
Zeftauteur, f. —(e)4, —e = testament; (ba4
Kite unb ba4 Reue Z.); ein Z. macben, erricbten =
een testament maken.
teftautenta'rifit = testamentair, bij testament.
Xeitament4'erbe, in. = erfgenaam volgens
testament.
Zeftautent4lerkiffitung, iv.; :egeintor (ob.
boliftrecier), lit.= testaments Opening ; -uitvoerder (of executeur testamentair).
Zeftat', f. —(e)4, —e = attest, bewijs, getuigschrift.
Zeftalor, m. —b, . .to'ren = testateur, erfmaker.
Zeffelb, nt. = testeed (zie T eft).
teftie'ren, fcbtn. (b.) = testeeren, een testament (op)maken; getuigen.
Zeftte'rer, m. —4, — = testateur.
Zefttuto'ntutn, f. —4, ..niett u. ..nia =
testimonium, bewijs, getuigschrift.
ZetraMorb' (spr.: .. kord), nt. u. f. —(e)4, —e
= tetrachord, viersnarig instrument; systeem
van 4 tonen.
Xetraesber, f. — g , — = tetradder, viervlak.
Zetragott', 1. —(e0, —e = vierhoek.
Zetralonie', in. —, —n = tetralogie (een
aaneenschakeling van drie treurspelen en den
satyrspel).
Zetrarify, m. —en, —en = tetrarch, viervorst.
ZetrarMie', tn. —, —n = tetrarchie, viervorsteregeering, viervorstedom.
teu'er = dierbaar, dier, waard; duur; er bat
e4 mir bocb cob t. berfprocben = heilig beloofd; einen teuern %ib fcbtaren = een duren
eed zweren; ba4 fam mir t. (au fteben) = dat
kwam mij duur te staan ; zie ook 91 a t.
Xeu'(e)rung, tn. —, —en = duurte (van
levensmiddelen); dure tijd.
Zeu4e)ruttg6Aulage, in. = duurtetoeslag.
Zeuje, tn. —, —n = (mijnw.) diepte.
Xettlet, m. —4, — = duivel, drommel; ber
arme Z. = de arme drommel ; ben T. (aucb)! =
wat duivel! ba miicbte man bC Z.. .4 toerben =
't is om dol te worden; ber Z. bat erbien auf
ibm gebrofcbett = hij is erg pokdalig;icb frage
ben Z. banacb = icb ffintmere micb ben Z.
barum = 't kan me geen drommel schelen;
ba ift ber Z. lo = 't gaat daar woest oferg
toe, 't is daar oremus; man fort ben Z.nicbt
an bie Sanb maken = men moet geen slapende honden wakker maken; ba4 miitte mit
bem Z. augebn = dat zou een duivelswerk
zijn; 931fitiggang ift be4 ZeufeI4 9Ittbebanf =
lediggang is des duivels oorkussen; tnenn man
ben Z. ttennt, fo fommt er gerennt = als men
van den duivel spreekt, dan trapt men hem
op zijn staart; bet fcbtni3rt bem Z. ein CO ab
= hij zweert er maar op los, vloekt als een
ketter; pful T ! = foei I tua4 Z. ficbt bicb an? =
wat drommel scheelt je ? fein ganae4R3ermiigen
ift mutt Z. = is naar den drommel, naar de
maan; ge4 ob. fcber bicb aunt T.1 = loop naar
den duivel zie ook retten.

Zheaterftreid).

Zeufelei', tn. —, —en = duivelarij, hekserij,
geduivel; streek; drommels lastige zaak.
teulefutiitig = duivelachtig.
Xeulet4abbit m. = blauwe knoop (een plant).
ZeitleWauge, 1. = adonisroosje.
Zettlef4116attner, m. ; :befittoiirer, m. =
duivelilbanner; -bezweerder.
ZeuleObriicie, to. = Duivelsbrug (in Wilhelm
Tell genoemd).
Zetefel4brut, tn. = satansgebroed.
Zett'feWbred, m. = duivelsdrek, asa foetida.
Zeule1411junge, :fed, nt. = duivelsche jongen,
d. kerel.
Zeiffetairjefte, tn. = duivelskers, wolfskers,
belladonna.
Zeulel4larttt, m. = duivelsch of helsch lawaai
of geraas.
Zeulet4Illift, VD. ; 4-treic m. .--= duivelsche
list; d. streek.
ZeiffeWitlerf, 1. = werk van den duivel.
ZettlelNeug, f. = geduivel, duivelarij.
Zeulef4Ainirtt, m. = warkruid; boksdoorn.
tettlett, fcbtn. (b.) = een mijnschacht graven.
teurlift0 = duivelsch.
Zeu ' ruttn, zie Zeuerung.
Zeiftoburner Waal), m. = TeutoburgerWoud.
Zeutolten, V. = Teutonen.
Zeuto'ttia, tn. = Teutonia (naam van vereenigingen, studentekorps e. d.).
teutoltifeb = Teutonisch, Germaansch.
teuttrf), zie beuticb.
I. Zegt, m. — (e)b, —e = tekst; Z. au einer
$rebigt = tekst voor een preek; Z. au einer
Bufif = t. bij een compozitie; icb forme au
Welt in ben Z. = ik pluis de zaak te veel uit;
nur tneiter fat Z. ! = ga maar verder ! er
fain (geriet) au& bent Z. = hij raakte van den
tekst, van de wijs, in de war; aub bem Z.
bringen = in de war brengen; einem ben Z.
ref en = iem. de les lezen.
II. Zegt, tn. — = tekst (kleine drukletter).
Zegt'llatOgabe, m.; = buck f. ; :faffitung,
tn. = tekst 11 uitgave ; -boek ; -vervalsching.
text'lleutiffi = volgens of overeenkomstig den
tekst, textueel, woordelijk.
Xegtirinbuttrie, tn. =textiel-of weefindustrie.
tegfiniitig, zie testgemii.
Xegtjcijrift, tn., zie Zest II.
Zegturs, tn. —, — en = textuur, weefsel.
Zegtitvorte, 431. = tekstwoorden.
Zg. = Tag.
Zbaft'a, tn. = Thalia (muze van 't blijspel).
Zban, m. —(e)b, —e u. —b = thane (Schotsche
adellijke titel).
Zhanflitar, zie 5i) a n f nt a r.
ZOaumatologie', tn. — = thaumatologie,
leer van de wonderen.
Z4autuaturn', m. —en, —en = thaumaturg,
wonderdoener.
Zinaiter, 1. — g , — = theater, schouwburg,
komedie; in& Z. gebn = naar den schouwburg of naar de komedie gaan; aum Z. gebn=
naar of bij 't tooneel gaan, tooneelspeler
worden.
Zhealeragent, in. = theateragent.
Zhealerilbefurfj, m.; :Mat, f. = schouwburg 11 bezoek ; -biljet.
ZbealerlibirOter, m. ; :bireftor, m.; :effeft,
m. = tooneendichter, -direkteur; -effekt.
Zfiealerbelb, m. = tooneelheld.
Zioalerfaffierer, m. = bureaulist.
Z0ealer1febett, f.; =nutter, tn. ; :ftreirk in. =
tooneellieven, -schilder; -coup.

theaterftiki.

= tooneelllViettleelftild, T.; :3ettfur,
stuk; -censuur.
= affiche.
ViettlerAettet,
Theatijn (zekere
X4eati'ner, tn.
monnikeorde).
tbeatralifili = theatraal, tooneelspelerachtig.
— = Thebaan.
Viebalter, tn.
tbeba'nfirti = Thebaansch.

Zbebett, f. = Thebe(n).
ijee 2c., zie Zee ze.
Vici#Inn#, in. - = theIsme, godsgeloof
(zonder geloof aan de openbaring).
Xbetfti, m. -en -en = theist.
tficiltifr# = thelstisch.
= doos, bus; toonbank.
tv.
Zbelna, T. -4, -men u. -ta = thema
(muzikaal); onderwerp (van gesprek, opstel e.d.);
tekst (van preek).
Vienti4, tn. = Themis (godin der gerechtigheid).
Theems.
Zijent i fe,
Z1jeo'beric4, tn. = Theoderik.
theodicee (gods-, -n
Vicobige',
verdediging).
m. -(e* -e = theodoliet (meetinstrument voor afstanden en hoogten).
tv. = Theo II door; -dora.
Vie'obor, m.;
Z4conottie', tv. -, -n = theogonie (leer van
de afstamming der goden).
Zficorrat', m. -en, -en = theokraat.
Zfieurratie s (spr.: ..tie), -, -it= theokratie,
godssoevereiniteit, priesterheerschappij.
tbentra'tift# = theokratisch.
Zi)C0i011 ' , m. -en, -en = theoloog.
Zbeologle', tv. -n = theologie.
triectio'nifc4 = theologisch.
Z4eontantie' (spr.: ..tie), tv. - = theomantie
(voorspelling door goddelijke ingeving).
-n = theofanie, godsZ4co4honle',
verschijning.
Zbeor s be, to. -n = theorbe, groote basluit (een oud instrument met 14 tot 16 snaren).
Zbeorent', 1. -(e0, -e = theorema, stelling.
Zijeure'tifer, m. -4, - = theoreticus.
tficorelifdi = theoretisch.
ticoretific irett, fcbtv. (b.) theoretizeeren.
, -n = theorie.
Zbeurie',
Zbeofooly, m. -en, -en = theozoof, godkenner, mysticus.
-n = theozofie.
ZOO:4ibie', tv.
t1jeoftt'Obtfc0 = theozofisch.
ZberttOeur, m. -en, -en = therapeut, praktizeerend geneesheer.
ZberaPettlif, tv. - = therapeutica, praktische
heelkunde.
tberaOculiftt = therapeutisch.
Vierapic i , 0). - = therapie, (leer van de)
behandeling der ziekten, geneeswijze.
Z4erele, Ziore'fict, tv. = Thereze, Therezia.
m.-(e)& = theriakel, triakel (verouderd tegengif).
—n =
Ziierntat'quette, Vicente,
thermale bron, therme, warme bron ; bad.
X4erntiboe, m. - - = thermidor („warmtemaand", van 19 Juli - 17 Aug.).
- = thermoZ4ermonteler, T. (u. m.)
meter; bad T. fteigt, ftifft = de t. rijst, daalt.
tberntotttetrifc4 = thermometrisch.
Zberntoptilen, 431. Thermopylen.
Z4erfrte#, m. = Thersites, leelijke kwaadspreker.
..ren u. .ri = schat.
Zliefturrui$, m.
Z#efe, Vie'f14,
-, -fen thezis, theze,
VAN GELDEREN
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stelling; (in de versleer) daling, onbetoonde
lettergreep.

X4e0)inarrett, m. = kar van Thespis, rondtrekkend tooneel.

Vieffaliett, T. = Thessalia.
— = Thessalier.
Z4efictlier, m.
tbeffalifit = Thessalisch.
Zfieurg' (2 Sifben), m. -en, -en = theiirg,
wonderdoener, geesteziener.
Vieurgie', tv.
-n = theurgie, wonderdoenerij.
zie Tibet I.
ring.

f. -(e)d, -e = thing, volksvergade-

Zlio i nta4, m. = Thomas; ein ungfaubiger T. =
een ongeloovige T.

Zbontift', m. - en, -en = Thomist (aanhanger van Thomas van Aquino).
icon 2c., zie u tt II
Zbor :c., zie Tor tc.
2C.

ZWra, to. - = thora, leer, vijf boeken van
Mozes, pentateuch.
Zhotag, m. - = thorax, borstkas; borstharnas, borstschild.
ZOra'cien, Xhra'31ett, = Thracie.
tfira'aifit = Thracisch.
lc., zie Tran, Trtine 2c.
Viran,
-(e)d, -e (u. -en) = troon.
Viron,
= troonsbeklimming,
Viron'befteigung,
troonsbestijging.
Zfiron'befuerber, m. = troonpretendent.
tbroltett, Id) M.(lj.) = tronen, zetelen; heerschen.
V)rott'erbe, nt. = erfgenaam van den troon.
Zbron'entiagung, VD. = troonsafstand.

Zigottlfolge, tv.; =Niger, m.; r.fittnntel, tn.

= troon opvolging ; -opvolger ; -hemel.
to.; : fad, rit.;
=
troon rode ; -zaal ; -trede (of -trap).
Zbule, f = Thule (eiland ver in 't Noorden).
ZbUiffift0, tn. = tonijn.
Zimegatt bar = Thurgau (Zwits. kanton).
- = Thurgauer.
Ziotegatter,
tfittegattirc0 = Thurgausch.
Zbiltittgett, f. = Thuringen.
m. --d, - = Thuringer.
m. = Thilringer Woud.
tbirrittatfcli = Thilringsch.
Vitrutititt, nt. —(e)4 = thijm.
ZfitiettiO, Vitglu4ftab, m= thyrsusstaf,
bacchantestaf (met klimop en wijnloof omwonden staf).
mia. (tertia) = britter Secbfef : Tertia.
..ren = tiara, pauseZia're,
lijke kroon.
Zilier, tn. u. tv. = Tiber.
I. Xi'bet, = Thibet (land).
II. ZI'bet, nt. -(e)d = tibet (wollen stof).
m. -(e)4, -e = tik; tic, eigenaardige
liefhebberij, stokpaardje, hebbelijkheid.
Helen, Toth). (b.) = tikken.
= tiktak, getiktak.
Zitttad, 1.
I. tief = diep; bad Scbiff gebt t. = heeft veel
diepgang; tiefer Zeffer = diep bord; tiefer
Ton = diepe of lage toon; t. audgeftbnittened
Afeib = laag uitgesneden japon; fm tiefften
92orben = in 't hoogste Noorden; tin tiefften
jnnern bon Nuf3fanb = diep in 't hartje van
tiusland; tin tiefften Sinter = in 't hartje van
den winter; bid in tile tiefe 9lacbt (ob. bid t.in
bfe 92ac4t) binein = tot diep in den nacht; er
ftebt an Zegabung t. enter feinent l8ruber =
hij staat in aanleg ver onder ztjn broer; baa
41
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Mt t. blicfen = dat geeft veel te denken;
zie ook iti f I.
IL Zief, 1. -(e)4, -e = diep, waterweg.
tieriingig = met diepliggende cogAn.
Xierbau, m. = ondergrondsch bouwen.
Zierbauingenieur, m. = bouwkundig ingenieur.
tierbetriibt = diepbedroefd.
Ziele, in. -, -n = diepte, laagte, diepgang.
tierebene, tn. = laagvlakte.
I tici fen, fcbtn. (t .) = graven, uitdiepen; pellet'''.
Ziefennteffer, m. = dieptemeter.
tiererfitiittert = diepgeschokt.
Ziergang, nt. = diepgang.
tiergehenb = diepgaand.
tienviintlig = laag, diep; (fig.) = diepzinnig,
diepgaand.
Ziertanb, r. = laagland, vlakte.
tiefilegenb = diep gelegen; (van de oogen)
diepliggend.
tierfebtuar3 = inzwart.
Zieflinn, m. = diepzinnigheid; diep gepeins,
zwaarmoedigheid.
tierrittnig = diepzinnig; peinzend; zwaarmoedig.
Ziefrinnigreit, km = diepzinnigheid.
Ziefftattb, in. = ongunstige toestand.
Zierton, m. = ondertoon.
Zie'gel, in. -4, - --,,, smeltkroes, pan; (aan
-een drukpers) degel.
Zieti tpla, 1. = teakhout.
Zies ne, tn. -, -n = bak, tobbe, bakje, tobbetje, tonnetje, ben, bun.
tier, f. -(e)4, -e = dier, beest; ern grof3e4
Z. = een hooge meneer, een hooge oome.
Zier'll anbeter, m.; :anbetling, m.; :art, tv.=
dier II aanbidder ; -aanbidding ; -soort.
Zier'arptel, iv. = veeartsenij.
Zier'arancillfunbe, m., :fitule, in. = yeeartsenijilkunde ; - school.
Zier'ar3t, m. = veearts.
tierlir3tticli = veeartsenijkundig.
Zierliefebreiber, in. = dierebeschrijver.
Zier'imbe, to. = beestespel.
Zier'epo, f. = diereepos.
Zier'llgarten, in. ; :gattung, in. = dierli gaarde
(of dieretuin, wildpark); -soort.
tier'llgeferlit, f.; =getniithe, f. = dierellgevecht; -schilderij.
Zier'gerriyhtte, ir. = dieregeschiedenis, dierevertelling ; geschiedenis der dieren, dierkunde.
Zier'bauL 1. = dierehok, menagerie.
Zier'beittunbe, iv. = veeartsenijkunde.
tier-4d) = dierlijk (warmte, voedsel bijv.);
heestachtig (gedrag bijv.).
Zierlfenner, m.; :itaffe, to.; :freW, m. =
diere 11 k enner ; -klasse ; -riem.
Zierlunbe, iv. = dierkunde.
Zievieben, f. = dierlijk leven.
Zier' II in entA, In.; =name, m. = dier 11 mensch;
-naam.
Ziersnatur, in. = diereaard, dierlijkheid.

tirteln, zie titfteln.
Zrger, m. -4, - =-- tijger.
Z'igerbecie, iv. = tijgervel.
tigerfarbig = getijgerd, gevlekt, tij gerkleurig.
Zigerfeit, f. = tijgervel.
tligerftedig = getijgerd, gevlekt.
Ziltergang ina*n = ijsbeeren.
Zi'gerilhaut, m.; :hunb, M. ; :in, M. ; :fatfe,
to. ; :line, M. = tijgerilhuid (of -vel); -hond;
-in; -kat; -lelie.
ti'gern, iciv. (ti.) = tijgeren, gevlekt maken;
g etig er t= getijgerd, gevlekt.
ligerrefgange, tn. = tijgerslang.
Zigertier, 1. = tijger.
Zigertucthebett, f. = tijgerm.
Zigri#, nt. = Tigris.
ZifItrO, in. -4, -4 = tilbury.F.,
Zlibe, iv. -, -n = tilde (een typografisch
teeken: -).
tifsfbar = delgbaar, aflosbaar (van schuld).
tiireparteit, in. - = delgbaarheid, aflosbaarheid.
tifigen, rciu. (.) = delgen, teniet doen, vernietigen; (atanbe) delgen, uitwisschen ; (ScW.
ben) delgen, afdoen, aflossen, amortizeeren.

ZWCIVIIII, iv. -, -en = delging, amortizatie

enz., vgl. tirgen.

Zlignn0 11 trate, m.; :fit ein, m.=amortizatie 0 kas (of -fonds); -bewijs (bewijs van aflossing).
Ziff, zie SD i I I.
zwebre (spr.: tênbre), in. ---1; Zineber, m.
-4 = timbre, klankgehalte, stempel.
tinti'be = timide, verlegen, bedeesd.
Zitnotratte' (spr.: ..tie), iv. -, -n = timokratie, vermogensregeering.
Zin'tten, f., Zinc, iv. = Tine.
Zinigettangel, m. (u. f.) --., - = tingeltangel, cafe-chantant.
ZingeltangefiYfe, iv. -, -n = tingeltangelzangeres.
Zinftur', tn. -, -en = tinktuur, aftreksel.
Zin'te, iv. -, -n = inkt; kleurmenging,
schakeering; er fist in ber Tinte = hij zit
leeiijk in de benauwdheid of in de rats; in
bie Z. tommen ob. reften = in verlegenheid komen, leelijk te pas komen; be miti3te icb Z.
gefoffen Ijaben = dan moest ik wel al heel
atom zijn.

t in'tenllfat I.; : fifth, in.; 4tetf (ob. 'ffed),

m. = inktlipot (of -koker); -visch; -vlek (of
-vlak, -klad).

Zin'tenlIpufber, f. ; :fMttede, m.; :Rein, m.;
Jtift, m., :ttlifrner, tn. = inktlipoeder; -poliep;
-steen; -lap; -potlood.
tittlin = inkthoudend, vol inkt.
HOP! = tip, tik ! = ti4teta00! = stip, stap!

ZiVtlei, in. -4, - = punt, puntje, stip,
stippel, tittel.
tite0e111 = krenterig, keutelig.
tilrPeitt, fcbtP.(b.)=stippelen, (%efettentpre*)
gaan, loopen, trekken.
tio'pen, fcbtv. (b.) = even met den top aanraken;
tikken (voor „typen").
Zier'llOrtange, m.; :pater, m.; :quiiterei, tipplig, zie tipt)efig.
tn. = dierell plant (of zotiflet) ; -plager ; Zira'be, tv. -, -n = tirade, woordestroom,
aanhaling.
-kwelling.
Zier'Ireicii, 1.; :rage, W.; :Ptau, tr.; :Cciiiitber, Ziraiffeur' (spr.: tieraljeur), m. -4, -e =
nt.; :Wt.* in. = dierelrijk; -sage; -tentoon- tirailleur.
tirairtie'ren, fcin. (Ij.) = tirailleeren (in verstelling; -beul; -bescherming.
Ziefittutfberein, m. = vereeniging tot be- spreide orde strijden).
tiritle'ren, fill. (O.) = tierelieren.
scherming van dieren.
Zier'reele, m. = ziel van de dieren, dierziel. Zing', f. = Tirol.
Ziroler, ut. -4, - = Tiroler.
Ziertuelt, D. = dierewereld.
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643

tirolerifit = Tiroolsch.
—n = tirolienne (een
irotien'ne, tr.
lied, een dans).
ift#, m. —e = tafel, disch; fie ften bet
Z., geben ob. feten ficb Au Z. = ze zitten,
gaan aan tafel; einen Au Z. eintaben = iem.
ten eten vragen; bon Z. unb Sett gefcbfeben
Fein = van tafel en bed gescheiden zijn; ber
Z. be4 .f)errn = de nachtmaals-, avondmaalstafel, tafel des Heeren; ber Z. be4 ,t)aufe4= 't
bureau van de Kamer; reinen Z. mit etto.
macben = tabula rasa of schoon schip maken.
rifetrauffa#, m. = milieu, middenstuk.
= tafelpoot.
iftirbeitt,
ifdrbeftect, f. = lepel, vork en mes.
ifdrbett, f. = bed, tevens tafel.
= tafelllf. ; = Watt, f. ; :bete,
bier; -blad; -kleed.
fcbtb. (b.) = prettig en gezellig tafelen.
fcbtb. (b.) = tafelen, aan tafel zitten;
de tafel bereiden; [opdisschen].
cif dj'li g aft, m.; :gebet, f.; :Reba, f. = tafelllgenoot; - gebed; - goed (of-linnen, ofeouvert).
r 1W II gettoffe, m. ; :geriit, f. = tafel genoot ;
-goed (of -benoodigdheden, -gerei.)
ifdrgefitirr, 1. = vaatwerk, tafelgerei.
ifetj'gefefffitatt, tv. = gezelschap (aan tafel);
aanzittenden, gasten.
m. =
ifririlaefteft, f.; :glocte, ro.;
tafel if schraag ; - bel ; - lade.
tn.
=
:torb,
m.;
:Cabe,
dj
fi
o^
f
f.;
en,
if 11
tafelllkloppen (van geesten); -mandje; -lade.
ifrOler, tn. —4, — = schrijnwerker, meubelmaker.
= meubelmakerswerk.
ififrterarbeit,
cif djlerei', to. —, —en = meubelmakerij.
m. = schrijnrifetrierlIteint, m.;
werkers lijm (of houtlij m) ; -baas.
tifetylern, fcbtn. (b.) = meubelmaker, schrijnwerker zijn.
=
f.; =narbbar, m.; =Platte,
-buur ; -blad.
tafel it
= tafelrede, toast.
ifeirrebe,
f., =thud, m.; =WM I . ; :Aeit,
W.; = tafellldans, -drank; -laken;
-tijd (etenstijd); -goed (linnen).
m. — en, —en = titan (zoon van
Uranus en Gea), hemelbestormer, reus.
titaltenbaft = titanisch, reusachtig.
titan'4attig = titaniumhoudend, zie f ta n:
metall.
= Titania, koningin der Elfen.
ita'nia,
titaltifri) = titanisch, reusachtig.
itait'utetari, f. = titanium, nieuw koper.
— = titel (in alle bet.); tittel,
m.
puntje, stip.
Zistei il WO, f.; :Matt, 1. ; :bogeu, m.; :tuOfer,
1. = titelllprent (of -plaat, -vignet); -blad;
-zijde; -plaat.
tiletW = titelloos.
titelzucht.
Zitelfucbt,
Zilettnefen, 1. = titulatuur.
titric'ren, fcbm. (b.) = titreeren, gehalte bepalen, (zijde) sorteeren.
itufar', tn. —(e)4, —e = titularis (titeldrager).
itutar'llblfri)of, m., :fiirft, tn.; :rat, tn. =
titulair bisschop; 't vorst; t. raad.
itulatur', tn. —, — en = titulatuur, betiteling.
tituleeren.
titttlie'ren, fcbto. (b.)
is boli, f. —b, —8 = Tivoli, plaats van vermaak, uitspanning, spel.
:i';ian, m. = Titiaan.
—, —en = tournooi.
Xioft,

XobeOnacbt.

r tr. = Eater.
toast, ge—e
:Daft (spr.: toost), m.
roosterde boterham, heildronk.
toa'ften, fcbtv. (tj.) auf eitten = toosten op iem.
o'bat u. and', m. = tabak; litnno Z. =
't jaar nul; zie verder E a b a f.
— = (woud)kloof.}
Ero'bel, tn.
to'beit, fcbtn. (tj.) = razen, woeden, tieren,
aangaan, spektakel maken.
m. = Tobias.
= razernij, dolheid.
razend, aan razernij lijdend.
occa'ta, zie Zoffata.
roWter, Zilcbter = dochter; meisje;
mit be4 Seiter4 Z. ,f,ocbAeit batten ob.roputtert
therben = opgehangen worden, met Lijntjes
dochter trouwen.
ocirterauftatt, tn. = filiaal, filiale.
— = dochtertje, meisje.
ijeirterchett, f.
ocirtertittb, 1. = dochterskind, kleinkind.
octrtertircbe, tn. = dochterkerk, bijkerk.
odrtertanb, f. = kolonie, volkplanting.
tiictrtertirl) = dochterlijk.
loozje) = onderge(spr.:
orWterloge,
schikte vrijmetselaarsloge.
orblerutann, m. = dochtersman, schoonzoon.
= meisjesschool; biibere
iiititerfdptle,
Z. = school voor jonge dames.
ocifi rterlifOratbe, tn.; qtaat, m., :ftabt,
dochterlltaal; -staat (of kolonie); -stad (of
kolonie).
—n = pop, klein kind; toque
Zoete,
(dameshoed).
toctie'ren, fcbtn. (ti.) = vet schilderen.
rob, m. —(e)4, [—e] = dood, overlijden; er
War auf ben Z. franc, bertbunbet = doodziek,
doodelijk gewond; ba4 ift mir in ben Z. ber,
bait ob. Autniber = dat haat ik met een doodelijken haat of daar ben ik een doodvijand
van; er ift (emu Stinb) be4 Zobe4 = hij is des
doods; icb Witt be4 Zobe4 fein, = ik
mag sterven, als...; ficb Au Eobe arbeiten,
trinfen, tacben = zich doodwerken, dooddrinken enz.; au4feben rote ber Z. bon Vberen,
bon Oaben, (fcbtuetA.) bon 8afet = er uitzien
als de dood van Yperen; zie ook abaebett,
fterben, umfonft.
doodsbang.
tob'bang
tob'bfeici), zie totenbteicb.
tobi brinaenb = doodelijk.
o'bOatittuttg, tu. = voorgevoel van den
lnaderenden) dood.
= doodsangst.
o'be&Ingft,
Zo'be&itmeige, tn. = doodbericht, doodadverten tie, doodaanzegging; aangifte van overlijden.
= soort van dood.
Zo'be&trt,
Zo'beberber, nt. = doodelijke beker.
doodstijding.
o'beiSbotfcbaft,
o'bOettaet, m. = engel des doods.
= verklaring van verro'bOertiiiruna,
moedelijk overlijden.
o'bWactel, tn. = lijktoorts.
o'be0aff, m. = sterfgeval; auf ben ob hit
Z. = in geval van sterven.
o'bOfuritt, to. = doodsvrees.
o'begebante, m. = gedachte aan den dood.
= doodsgevaar.
ro'bOaefa4r,
= sterfjaar.
o'beMat)r,
Zo'beactutpf, m. = doodstrijd.
o'beeaubibat, m. = ten doode opgeschrevene.
= eeuwige duisternis, duiso'banarbt,
ternis van den dood.
41*
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Z o'b

Mt o t, iv. = doodsnood; in Zobe&niiten=
in doodsnood.

Xottlebre.

Zott'firfebe iv. = doodkruid.
XottloOf, nt. = dolkop, driftkop.
Xottlortt, f. = dolik.
Zottlraut, 1. = doodkruid.
tollstiiint = roekeloos, doldriest.
Zoffluerben: ba& ift sum Z. = 't is om dol

Zo'beNnitt, W. = marteling van den dood, toll'Opfig = dolkoppig, dolhoofdig, driftig.
doodsnood.

to'be4quat, iv. = doodsangst.
Xo'bokiteftt, f. = gereutel (van een sterv-nde).
,,.. 1 ,',- f I: o.r lt er, m. = huivering of rilling van
den dooa.
t o'beClfrOtaf, m.; :fifIrc ,h'tt, m.; :fet)Ivelfb
m. = doods II slaap ; -schrik ; -zwe....f.
Zo'beatifte. iv. = doodsche stilte.
Zo'be4lIfto#, in.; :ftrafe, iv. = doodilsteek
(of genadestoot); -straf.
to'beetreick m. = doodelijke slag.
t o'be4ftuttbe, iv. = sterfuur, doodsuur.
Zo'be4tag, nt. = sterfdag.
t o'be4urtett, f. = doodvonnis.
t o'bobberactitung, iv. = doodsverachting.
Xo'be4berbredyn, f. = halsmisdaad.
Zo'beftunbe, tv. = doodelijke wonde, doodwond(e).
to'beOviirbig = den dood verdienend, waard
te sterven.
t oblatt, nt., zie 0 e ft baub t.
I. tobleinb = doodelijk vijandig; fie finb Hits
anber t. = zij zijn doodvijanden.
II. t obleinb, m. = doodvijand.
tobleinbfitaft, iv. = doodelijke qandschap.
tob'frant = doodziek.
01)140 = doodelijk.
tonnatt, :tniibe = doodmoe(de), doodelijk
vermoeid of afgemat.
tobItift, zie totenftitt.
Zobliinbe, tv. = doodzonde.
tob'ungliidtid) = doodongelukkig.
ZOff, 1. —(e)4, —e = tuftuf.
Offen, ictin. (b.) = tuffen.
Zoffet, Ziiffet, m. —, — = Stoffel, Christoffel; stoffel, sukkel.
t o'ga, iv. —, — u. .. gen = toga (lang over-

of om gek to worden.

Zotriout, iv. = (honds)dolheid.

Zol'Patfetp, m. — a, —e = lomperd, onhandig
persoon, lummel.

Zol'Oatfelyigteit, iv. — = lummelachtigheid.
Ziit'Oet, in. ----, — = lummel, lomperd,

botmuil, botterik; [lomp stuk hout, stomp;
fiber ben Z. fallen = onhandig doen; iiber
ben Z. iverfen = iibert64etn].
t iilpetei', W. —, —en = lummelachtigheid.
tot'4ielOaft, tbIllifeb = lummelig.
tiillielit, fcbiv. (b.) = lummelachtig doen.
Zontabatur (spr.: ..hau k), m. —b, -4 =
tomahawk, strijdbijl.
Zontale, iv. —, —n = tomaat, liefdesappel.
Zontalenfauce, iv. = tomatesaus.
Zonfbat, in. —(e0 = tombak, geel koper.
tont'baten = tombaken, van tombak.
Zolit'bani (norbb.), iv. = toonbank.
Zottebota, iv. —, -- U. .. ten = tombola.
I. Zon, m. —(e0, Zane = toon, klank, klemtoon,
(kleur)toon, toonaard ; woord ; in fanftem Zone =
op zachten tool); einen ernften Z. mit einem
reben = een ernstig woord enz.; icb muf3 atO
einem anbern Zone mit Om reben = ik most
eens op een anderen toon met hem spreken;
er fcbtiigt einen Z. an, ber mir nicbt gefiint =
hij slaat een toon aan enz.; ben Z. angebeit =
den toon aangeven (eig. en fig.); ber Z. Rau
auf bie erfte Sirbe = de klemtoon valt ...;
her cute Z. = de goede toon.
II. ton, m. — (e) = klei(aarde), leem, potaarde.
Zonsaliftanb, m. = toonsafstand, interval.
ton'angebenb = toongevend, invloedrijk.
kleed van rechters, professoren enz.).
Zo'1 uturitio s 4u, f. — = tohoewabohoe, warboel, Zon'angeber, m. = toongever.
toonaard.
I . tzoontArrt,t, Tv.. == d.
warklomp, groote verwarring, chaos.
Zoilefte (spr.: twa ..), in. —, —n = toilet,
kleiachtig.
ton'artig
=
kleedtafel; kleeding; zekere pleats, W. C.
Zoiterteniffpiegel, in.; :tiff°, m. = toiletU- Zon'llbrerfjung, iv.; :birbter, m., =bicritung,
iv. = toonilbreking; -dichter; -dicht (of
spiegel; -tafel.
Zofaler, t °Wier, t ofa'tjer, in. ---& = compozitie).
tokajer(wijn).
O'nen, fcbtv. (t.) = tonen, klinken, luid
Xoffala, iv. —, .. ten = toccata (muziekstuk klinken; [laten hooren, aanheffen]; (van kleuren)
voor toetsinstrumenten, waarin de beide schakeeren; fit babe babon fo etm. t. Ijiiren =
handen in de voordracht eener notefiguur ik heb er zoo iets van hooren verluiden.
gedurig afwisselen).
Zon'erbe, iv. = kleiaarde, leemaarde.
tiVnern = van klei, leemen, aarden.
ble, iv. —, —n = teef, bond.]
toterani = tolerant, verdraagzaam.
Z o n't all, m. = toonval, kadans.
iv.
—,
—en=tolerantie;
remedium
Zolerang',
Zonjoige, m. = tonereeks, gamma.
(zie Memebium).
t on'geflifl,:gefebirr, 1.= aarden of leemen vat.
toterie'ren, fcbto. (b.) = tolereeren, dulden. t on'grutle, tv. = leemput, kleiput; leemtoff = dol, krankzinnig, gek, zinneloos, dwaas; groeve, kleigroeve.
driftig, razend, woedend; bc0 ift su t. = dat t on'Oaffe, hi. = concertzaal, muziekzaal.
is te dwaas; er mac* e# su t. = te bont; Z on' I) ii ii e, tv. = toonhoogte.
t. unb born = smoordronken.
Zolti, m. u. iv. = Toontje, Tonia, Toon.
Zone, iv. —, —n = bosje, kwast; kuif.
to'niebt, to'nig = kleiachtig.
Zo'nita, iv. —, —,?, = tonica, grondtoon.
I. torten, fcbtv. (b.) = ('t haar) frizeeren.
II. toilets, fcbm. (t.) = dollen, dartelen, zich to'nifrn = tonisch, versterkend, spannend.
gek aanstellen, razen, tieren.
Zonitalbaunt, nt., :botme, iv. =tonkailboom
Z0111)410, T. = dolhuis, krankzinnigegesticht. (Am. boom met welriekende vrucht); -boon.
t °Wild-iv-ger, m. — — = verpleegde in een t onIalt, m. = kleikalk.
krankzinnigegesticht, gek.
t on' II tunft, iv. ; =iiinftter, nt. = toon il kunst ;
t oll'Oett, tu. —, —en = dolheid,krankzinnig- -kunstenaar.
heid; dwaasheid, zinneloosheid; woede, drift, Zonlager, 1. = kleilaag.
razernij ; dolls of dwaze streek.
t ottlebre, iv. = klankleer, geluidsleer.
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Xottleiter, tv. = toonladder, gamma.
ton'Io# = toonloos, klankloos.
— = toonloosheid, klankottlofigieit,
loosheid.
Zon'utat, 1. = maat of lengte van den toon;
quantiteit van de lettergreep.
= klankmeter, geluidmeter.
Zott'uteffer,
— = tonnetje, vaatje.
ZiittnItett, f.
Zon'tte, to. —n = ton, vat; boei (op
't vaarwater); leere Zonnen geben grof3en
Sctaft = holle (leege) vaten klinken 't hardst.
Xottinettilbutter, no.;
tn.; :gab, f. =
tonne U boter ; -maat; -geld.
Zon'ttennelokilbe, f. = tongewelf.
Xon'nettutafb f. = tonnemaat.
ton'nentoeife = bij tonnen.
= steenen (Goudsche) pijp.
Zon'Ofeife,
Zott'rbOre, tv. = aarden, leemen of steenen
buis of pijp.
Zon'fati, m. = fraze (in een kompozitie).
Zon'frOtefer, m. = kleischiefer.
Xotefetler, m. = toonzetter, toondichter, komponist.
Zottletfuttri, tv. = kompozitie.
f. = toonstuk, muziekstuk.
Zattfur', to. —, — en = tonsuur, geschoren
kruin.
—n = tontine.
Zontrtte,
Zon'beriittberung, to. = toonverandering,
schakeering.
Zon'berbiiIttti4, f.= klankverhouding, klankmaat, rhythmus.
Zonlvare, to. = aardewerk.
ZotiVIMett, f. = toonteeken, noot, klemtoonteeken.
Zon'31ettel, m. = steenen dakpan.
= top (van de
Z130 (spr.: top), tn.
mast).
—eg, — e = topaas (gele edelsteen).
Zolt4',
Zopf, m. Zi3pfe = pet; a geg in einen
Z. tverfen = over éèn kam scheren; ba g ift
noel) nicbt in bem ZoOfe, too e g focben fo g =
't is nog niet in 't vaatje, waarin 't zuren
moet; au gfeben tote ein Z. boil 9Raufe = er
gemelijk of sikkeneurig uitzien, een gezicht
zetten als een oorworm.
ZoOrblutne, to. = potbloem.
ZoPrbrett, f. = aanrechtbank; bloempotteplank.
= potje; bu fannft mix
ZijOrdiett, f.
Z. =fen = ik zou je danken.
XoPrbedel, m. = potdeksel.
— = pottebakker.
m.
ZiAr erarbelt, to. = pottebakkerswerk.
Ziipferer, —, —en = pottebakkerij.
ZWfererbe, to. = potaarde.
I. ttilrfern, fcbto. (b.) = aardewerk maken.
H. tiiplern = aarden.
=
XiiPsferilerbe, O:).; :frIyethe, in.; :ton,
pottebakkers 11 garde; -schijf ; -klei.
= aardewerk.
ZiArfertoare,
ZoPf'lladuiidO, 1. ; :outer, m. :fluderei,
= potliplant, -kijker (of keukenpiet); -kijkerij.
Zopflutten, m. = poffer.
Zolefeder, m. = potlikker, lekkerbek.
Xoleutarit, m. = pottemarkt, aardewerkmarkt.
Xo4 fftiir3e, to. —, —n = potdeksel.
Z0'011, to. — = topica (leer van de vinding
en schikking van de stof voor een wetenschappelijk werk).
tollitc1) = topisch, plaatselijk.
Zopogra0fr, nt. —en, —en = topograaf.

Xortenteia.

—n = topografie,
ZoPogra/Ale`,
plaatsbeschrij ving.
toOottraVOifit = topografisch.
I. totIO! = top! goed!
zie o4,.
II.
I. Zor, m. —en, —en — dwaas, gek.
II. Zor, 1. —(e)g , —e = poort; (bij 't voetbalspel) goal, doel; bor ba g Z. gebn = naar buiten gaan; uml Z. gebn = de wallen omwandelen; ber Zertoirrung Ziir unb Z. bffnen
alle deuren wijd openzetten voor
Zor'llangel, to.; :battb, f. = deur- ofpoortiihengsel; -beslag.
Zorliaunt, m. = slagboom.
Zorliogen, = poort, poortgewelf.
Zor'enttelmer, m. = stadskommies.
Zo'reOrOlufg, zie Zorfcbluf3.
Zorf, m. —(e)g , —e u. Ziirfe = turf, veen.
= inrijpoort.
Zortfaiirt,
torfartiq = turfachtig, veenachtig.
ZorfafrOe, tn. = turfasch.
= veenbes.
Zorrbeere,
Zortbobett, nt. = veengrond; turfzolder.
Zorfi llerbe, tn.; :fewer, I.; :feuerung, iv. =
turf II aarde; -vuur ; -verwarming.
= veenderij.
Zorrgrufie,
Zorrbeibe, to. = rotsbes.
Zorrtattb, f. = veenland, turfland.
m. = vleugeldeur, vleugel (van
een poortdeur).
Zorrutoor, f. = veenderij.
— = turfsteker, veenZorrfteiter, m.
graver.
Zorrftlet), tn. = ('t) turfsteken; veenderij
vervening.
Zorritiict, f. = turf, brok turf.
Zor'll gab, 1.; :glorre, tn.= poortlfgeld; -kiok.
—, —en = dwaasheid, zotheid;
Zor'beit,
dolligheid ; zie
e r.
m. = portier, concierge, poortwachter.
= dwaas, dwaselijk, zot.
ta'riefit,
tiVricOtertneife = dwaas, dwaselijk.
to.
—,
—nen
= dwaze, zottin.
ZiVrin,
—n wijnpers;
—; Z.,
m.
wankeling, dronkenschap.
toad-it, fcbtv. (b. u. f.) = wankelen, tuimelen.
Xorna'bo, m. — g , — g = tornado (hevige
wervelwind).
Zornilter, m. [u. f.] — = ransel, reistasch, boeketasch; bu rant* wit an bent
Zornifter fatten = je kunt naar de maan loopen,
je kan stikken.
= torpedoofficier.
Zor/oe'ber, m.
—g = torpedo.
Zorpeloo, tn.
Zorloe'boptiff, f. = torpedoschip.
Zor'OfiirtMen, f. = poortdeurtje (of loket).
Zorricertifite lRrifjre = buis van Torricelli.
Zoe m., :f Cut = poort sluiter ;
-sluiting (furs bar Jcbtuf3 = op 't laatste
oogenblik, op 't nippertje).
ZorIct)relber, tn. = poortschrijver.
Zorfion', to. —, —en = torsie, draaiing,
wringing.
= torso, romp (van beeld).
Zor'fo, m.
Zoriflierre, iv. = poortsluiting.
Zort, m. —(e)& = onrecht, verdriet; einent
einett Z. atttun = tem. een streak bakken,
een poets spelen; er tut a mir aunt Z. =
om mij to hinderen.
— = taartje, gebakje.
Zart'cljett, f.
—n = taart.
Zor'te,
= taartedeeg.
Xorlenteig,
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—, —en = tortuur, pijniging,
marteling, pijnbank.
= poortwacht.
Zorloart, nt. —(e)4, —e =
doelverdediger, (goal)keeper.
Zorluart, Zorluarter, m. = poortwachter,
portier.
Zorlveg, m. = doorrit, koetspoort.
torlveit = wagenwijd.
Torie4 = tory (conservatief
—
Zo'r1),
in Engeland.
Zor'olft, m. = poortgeld; stedelijk invoerrecht.
Wen, fcbin. (ti.) = raze; tieren, rumoeren,
loeien, gieren.
Zonalta, = Toscane.
tonaltifit = Toscaansch.
—e4, —e = pluim].
[o ft,
tot = dood, overleden; toted Uaffer = stilstaand water; tote4 napital = dood kapitaal;
tote4 -13fanb = dood pand; Oilier ber toten
anb = goederen in de doode hand; tote4
Otei4 = dood spoor; ein o ter, ber Tote =
een, de doode; ba4 Tote Veer = de Doode Zee.
= totaal.
Zorturs,

Zorlotute,

Xraber.

= doodelijst.
Zolentifte,
Zolentnabl, f. = doodmaal, lijkmaal.
Zolenntarfc4, nt. = (militaire) doodemarsch;
treurmarsch.
=nteffe, to.; :opfer, 1. =
lijklImasker, -mis (zielmis); -offer.

Zo'tenlIntane,

Zostenregifter, f. = doodregister.
Zolenfrilau, to. = lijkschouw(ing).
Zo'tenfitein, ttt. = doodceel; doodakte; doodbriefje.

Zolenftabt, tn. = doodestad.
strakheid of stijf heid van
Xo'tenitarre,
den dood.

doodstil.
tolenftiff
Zo'tettftiffe, to. = doodsche stilte.
Zoitentan3, m. = doodedans.
Zolentriiner, m. = lijkdrager, dragon
Zo stettutir, iv.= doodskloppertje (houtworm).
Zo'tenilberfirennung, to.; :bond, m. = lijk IIverbranding; -vogel.

— = dooder, moordenaar.
Zii'ter, in.
tot'frieren, ft. (1.) = doodvriezen, doodgaan
van de kou.

tot'geboren = doodgeboren (eig. en fig.).
Zotarianf.4t, to.; :au0aerfauf, m.; :ein: Zurfactiett: ba4 ift Sum E. = 't is om je dood
bruct, m. totaalliaanzicht, totale uitverkoop ; te lachen.
-indruk.
toffitiefien, ft. (b.) = doodschieten.
doodslag, moord.
Zotalifa'tor, nt. 4, . to'ren = totalizator (bij Zotsfelitag, m.
machines: teller van 't aantal slagen, draai- totlAtafien, ft. (t.) = doodslaan, dooden (ook

ingen e. d.; op wedrennen: boeking en overhandiging van de weddenschappen).
—, —en = totahteit.
= totaal, totaal bedrag.
Zotallunttne,
= dooden, doodslaan.
Olen, fctiv.
Zolenacter, m. = doodeakker, kerkhof.
Zoitenaint, = zielmis.
= lijkbaar, doodbaar.
Zoitenbabre,
tolenbantle = doodsbang.
lijkschouwer.
Zo'tenbefrliatter,
Zo'tentiefrOviirer, m. = doodebezweerder.
Zo'teitbett, f. = doodsbed, sterfbed.
to'tenbiat, :fiteic4 = doodsbleek.
= doodelijke bleekheid,
Zolenülkiffe,
bleekheid des doods.
= goudsbloem; afrikaantjes.
Zolenblutne,
o'ten buctj, f. = doodboek, doodregister.
Zolettforbe, to. = doodskleur.
= lijkplechtigheid, lijkstaatsie;
Xolenfeier,
(plechtige) viering van den sterfdag.
= rouwvlag, vlag halfstok.
Zo'tenflagge,
doodvlek.
Zolenftect, m.
gebed voor de dooden.
1.
=
zolengebet,
Zo'tengelaute, f. = doodsklok.
Zolengeleit, = lijkstoet.
Zolengerucli, m. = lijklucht.
Zolenneriift, f. = praalbed.
Zo'tettnefang, m. = lijkzang.
Zostengtode, = doodsklok.
Zo'tengraber, m. = doodgraver (ook de tor).
= grafkuil, groeve.
Zo'tengruft,
tolenftaft = doodsch; lijkachtig.
:#410, f. = sterfhuis;
Xo'ten4atte,
lijkhuis.
Zolentientb, f. = doodshemd.

fig. van den tijd bijv.).

Zotle4liiger, m. = moordenaar; doodslager,
knuppel.

toffdflueigen, ft. (b.) = doodzwijgen.
tot'ftedyn, ft. (b.) = doodsteken.
—, — en = dooden, moord; dooZ0111110,
ding (van 't vleesch).

Zona* (spr.: toeaazje), to. — = kettingsleepvaart.

(f).) =
toucheeren, aanraken, beleedigen.
f.
—4,
—4
=
toupet,
ZouPett (spr.; toepe),
kuif, pruikje.
Zotir (spr.: toer), to. —, —en = toer, reis,
uitstapje, ritje, tochtje, valsch kapsel.
m. = toeristebond.
Zouri ft' (spr.: toe ..), m. —en, —en = toerist.
Zourrftentierein, m. = toeristebond (van
Alpenbestijgers).
Zournee' (spr.: toer ..), in. —, —4 = tourn6e,
rondreis.
(b.) = tourtournie'ren (spr.: toer ..),
neeren, keeren.
—4
Zournique (spr.: toernike), f.
tourniquet.
toudyie'ren (spr.: toesjieren), fit

Zourniere, zie Eurntire.
Zoluer (spr.: taue), m. —4 = Tower (in
Londen).

Zogitologie',
de vergiften.

— = toxicologie, leer van

T. P. zie P. T.

Zrab, nt. —(e)4 = draf; E. retten = in draf

rijden; ein $ferb in ben E. f4en = in draf
brengen, laten draven; einen auf ben T. brie=
gen = iem. aan ('t werk) zetten, iem. leeren
wat haast te maken; iem. zeggen, waar 't op
= lijkklacht.
Xos tentiage,
staat.
Zoleniopf, m. = doodshoofd; -(vlinder).
Zo'tentopthufaren, 431. = doodshoofdhuzaren Zrattant', in. —en, —en = trawant, (lijf)(populaire naam van eenige regimenten hu- wachter, 2atelliet, geleider; maan.
zaren in Duitschl.).
tra'bett, fcbill. (b. u. f.) = draven; bocb t. = met
hoogopgetrokken pooten draven; hoogdraZorteutrampf, m. = doodkramp, tetanus.
vend zijn.
Zolentrani, = lijkkrans, grafkrans.
draver.
—
Zra'ber, m.
Zolentrem, = grafkruis.
Zra'ber, zie Ereber.
Zolentabe, to. = doodkist.
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Zrabu'co Zrabulo, tn. —, —4 = trabuco(sigaar).
Zrafteotontie', tn. — = tracheotomie, luchtpijpsnede.
Zrarbt, tn. —, —en = vracht (hout), gang
(water); (kleeder)dracht, kleedij; gang (eten);
eine Z. $ritget = een dracht slagen.

trarfrtett, fcbtn. (t).) = trachten, streven; einem
nail) bent 2eben t. = iem. naar 't leven staan;
feitt Zicbten unb Z. = zijn leven en streven.

triiciftig = drachtig, (fig.) zwanger.
Zrattlit', tn. —(e)4 = trachiet (een soort
porfier).
tracie'ren, zie traffieren II.
Zrabition', to. —, —en = traditie, overlevering.
trabitioneff' = traditioneel.
Zrafit', tn. —(e)4, —4; Z., IV. —, —en =
trafiek, handel, winkel.
Zraft, tn. —, — en = groot houtvlot.
Zragant', tn. —(e)4 = tragant, boksdoorn,
hokjespeul (plant en hars).
Zrag'llbahre, W.; :batten, m.; :banb, f. =
draaglibaar (berrie); -balk; -band (of bretel).
trag'bar = draagbaar; vruchtbaar.
Zrag'llbaum, m.; :bett, 1. = draagllboom
(berrie); -bed (brancard).
Zra'ge, tn. —, —n = draagband; draagbaar,
berrie.
traige = traag, lui.
Zra'gellbaffen, :baunt, :bett, :turf', :fufm,
zie Zragbatren enz.
tra'gen, ft. (t).) (bu tragft, er tragt; true;

tritge, trage! getragen) = dragen; verdragen;
opleveren, opbrengen; er bat fcbtver baron
au t. = dat is een groote last, een groot
verdriet voor hem; eine Oitcbfe, ba4 Kuge
tragt boat = draagt ver; ba4 ew tragt =
't ijs draagt, kan dragen; ein kabitat tragt
Binfen = brengt of levert rente op; Zertangen
nacb ettn. t. = naar iets verlangen; er tragt
fettle Scbeu = hij schaamt zich niet; Seib um
einen t. = over iem. rouwen, treuren; ein
Wut bon einem au 2eben t. = in leen hebben;
er tragt ficb gerabe, aufrecbt = hij loopt rechtop ;
er tragt ficb fcbtuara = hij kleedt zich in 't
zwart; biefer Cutoff tragt ficb gut = blijft goed
in 't dragen; er tragt ficb mit gefabrticben
Vanen = hij koestert gevaarlijke plannen,
gaat van gevaarlijke plannen zwanger; [ba4
$orto tragt eine Marl = betragt, emu stmt t. =
bekleeden; mein tragenbe4 9ttnt = 't door mij
bekleede ambt]; zie ook : 8 e b e n re n II,
taut, Male, Mecbttung, Scbau.
Zraigellorgel, :Pfeifer, :pfuftett, zie X r a g..=
orget enz.
Zrd'cier, m. —4, — = drager; stut, schoor,
steunbalk; Z. eine4 eecbfet4 = houder.
Zriiineriant, tn. = draagloon.
Zra'ge!lriemen, :fattef, :feffel, zie Zrap
riemen enz.
tragliibig = kunnende dragen; t. fein =
draagkracht hebben.
Zrag'fiiitigreit, to. = (van een schip) inhoud,
tonnemaat; (van spoorwagens e. d.) draagvermogen, draagkracht.
Zriig'4eit, tn. — = luiheid, traagheid, lakschheid.
Zriig'iteit4gefeth f. = wet van de traagheid.
XriiglieitOntontent, f. = traagheidsmoment.
Zra'giter, tn. —4, — = treurspeldichter;
treurspeler.
tragito'ntifc4 = tragi-komisch.
Zragitontirbie, in. = tragi-komedie.

tranett.

tra'gifcf) = tragisch.
Zraglorb, m. = draagkorf.
Zrag'fraft, iv. = draagkracht.
Zraglo4n, m. = draagloon.
ZragO'be, m. —n, —n = treurspeler.
ZragiYble, tn. —, —n = tragedie, treurspel.
Zragaibienbirbter, m. = treurspeldichter.
Zragii'bienfpiefer, m. = treurspeler.
Zrafforgef, tn. = draagbaar orgel.
Zrag'Pfelfer, m. = steunpijler, stut. .
Zrag'Pfoften, m. = post, stip, stutpaal.
Zraggrienten, m.; :fattel, tn.; geffel, m.;
:ftufif, m.; :ftein, tn.; :berntiigen, 1.; :tuelte,

tn. = draaglirtem; -zadel (pakzadel); -zetel;
-stoel; -steen; -vermogen (of -kracht); -wijdte
(van vuurwapen: dracht).
Zraille (spr.: tralje), to. —, —n = traille,
gierpont.
Xrain (spr.: tren), m. —4, —4 = trein, tros.
Zrailter (spr.: treener), m. —4, — = trainer
(oefenaar op sportgebied).
trainie'ren (spr.: tree ..), fcbtn. (b.) = trainen,
africhten.
Zrartting (spr: treening), 1. -----& = training,
oefening.
Zrain' II tolottne (spr.: tree...), tn. ; :fofbat,
nt.; :Wagon, m. = treinlikolonne; -soldaat;
-wagen.
Xraiteur (spr.: trêteur), m. —4, — e = restaurateur.
Xraiatr, Zralatt, Zraia'nu4, nt. = Trajanus.
Zraiett', m. —(e)4, —e = trajekt.
ZratelYtter, tn. —4, — = Trakehner (paard).
Zratt, m. —(e)4, —e = uitgestrektheid, streek ;
eind weegs.
tratta'bel = gemakkelijk to behandelen; handelbaar, geschikt.
Zrattantents, f. —(e)4, —e = behandeling;
traktement, traktatie, onthaal, loon,bezoldiging.
Zraftat', m. (u. 1.) —(e)4, —e = traktaat,
verhandeling, verdrag, overeenkomst.
Zrattiit'rOett, f. — , — = traktaatje.
trattie'ren, fcbtn. (b.) = trakteeren, behandelen,
onthalen; t. mit = onthalen op.
Zrane, tn. —, —n = tralie.
train ! = tralla! tral'tern, fcbtn. (b.) =
neurten.
[tram, nt. —(e)4, game u. —e = balk].
Zrattebaipt (spr.: trêm..,), tn. = trambaan,
tramweg.
Zratn'pef, tn. —b, — = lomperd, plomp
mensch, pummel, kinkel.
trant'Petn, fcbtn. (ti.) = trappelen, lomp stappen, stampvoeten.
Zram'peltier, f. = tweebultig kameel.
ZrantPain', tn. u. f. —(e)4, —e = springplank.
zrantitucto (spr.: trtmoeee), m. —4, -4; Zr.,
tn. —, —4 = tram(weg).
Zranfluattlyagen, m. = tramwagen.
Zratt, m. —(e)4 = traan, vischtraan; im X.
fein = half in de lorum zijn, aangeschoten zijn.
Zran'brettner, in. = traankoker.
Zran'brennerei, in. = traankokerij.
Zratutee ' (spr.: trdsjee), tn. —, —n = tranchee,
loopgraaf.
tranttie'ren (spr.: trãsjie ..), fcbtn.(b.)=trancheeren, snijden, afsnijden, voorsnijden.
Zrattitierinteffer, f. = trancheermes, voorsnij mes.
Zrirtte, tn. —, —n = traan (in 't oog); Zranen
bergieten = tranen storten; in Zranen ser,
flief3en = in tranen wegsmelten.
tranen, fcbtn. (b.) = tranen storten; triittenbe&
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VintIft; = gelaat in tranen; ber eeinftocf trdnt
= verliest vocht, traant; ein aaf3 treint = lekt.
Zra'nettauge, f. = traanoog; betraand oog.
Zra'nenbaci), m. = tranebeek.
Zrifnenilbein, f.; Aniife, iv.; =feurfitigfett,
m. = traanilbeen, -klier; -vocht.
Zrenten 11 fift et, W. ; =fink tn. = trawl II fistel ;
-vloeiing.
Xra'nentfut, iv. = tranevloed, tranestroom.
Zra'nenligefiifg, W.; :grulle, to. = traan 11 vaten (of -buizen); -kuiltje.
Zattettll guff, In.; :frug, tn. = tranellstroom
(of -vloed); -kruikje.
tralteitIcer, :10 = zonder tranen, traneloos,
droog.
Zriiltestlicfc, tv. = huilebalk.
Zra'nettotene, to. = bron van tranen.
triiltestreir4 = rijk aan tranen, vol tranen,
sentimenteel.
Zra'nenfart, m. = traanzak; huilebalk.
Xvilnenilftrom, m.; =tat, f.; :urste, W. =
trane II stroom ; -dal ; -urn (-kruikje).
traltentwit = tranenvol, vol tranen.
Zratt'nentit, tn. = traanreuk, traanlucht.
traltictit = traanachtig.
tra'stig = tranig, vettig.
tra'uisjt, tranig = betraand.
Zrauf, m. -(eA, Zrtinfe = drank; Sbeife
unb Z. = spijs en drank; drank (als geneesmiddel); bid Scbtoetne macben bannen Z. =
veel varkens makers de spoeling dun.
Zriiittlign, 1. ----, - = drankje.
Zriin'ire, IV. -, - n = drenk- of drink ll plaats,
-wed, -bak; -vocht.
tran'ten, fcbtb. (b.) = drenken, laten drinkers;
mit tt t. = met olie drenken of (laten) doortrekken.
Zriinisfafi, f. = drenk- of drinkbak, drenk- of
drinktrog.
XrattfloOfer, f.; qteuer, tv. = drank 11 offer
(of plengoffer) ; -belasting.
Xratt'fampc, W. = traanlamp.
XrasOattion', W. -, -en = transactie,
onderhandeling, vergelijk.
tranCalpi'stifrb; :atlan'tifit = transllalpijnsch; -atlantisch.
tranfccubent' sc., zie trani5enb... 2c.
tranfiticirest sc., zie trancbteren 2c.
Zranfepti, m. -(e)4, -e = transept, dwarsschip (in kerken e. d.).
traneericten, fcry . (b.) = transfereeren,
overdragen, overbrengen.
Zraneiguration', W. -, -en --------- transfiguratie, verheerlijking (van Christus).
ZranOormation', W. -, --en = transformatie, vormverandering.
Xraneuflon', lb. -, -en = transfuzie, overstorting.
Zrattlieberei, W. = traankokerij.
tratOigie'reit, tranfIgie'rett, fcbto. (b.) =
transigeeren, onderhandelen.
Xrastlit, m. -(e) , -e = transito, doorvoer.
Zrattlitligiiter, W.; =Dauber, m. = transit*
goederen; -handel.
trait'fitib u. tranfitib' = transitief, overgankelijk.
Zran'fitib(unt), 1. --&, .. be ob. .. ba = transitief werkwoord.
Zran'fito, m. -&, -' u. ..rtti, zie Zranf it.
trattfito'rifd) = transitoor, vergankelijk, voorbij gaand.
Zran'fit3oft, nt. = transitorecht, doorvoerrecht.

tranfirible'ren, icbtv. (b.) = overschrijven.1
ZranftriPtiote, W. -, -en = transcriptie.i
Zratt4la'tor, m. -4, .. to'ren = translator,
translateur, vertaler.

tranacittyVitifcQ = Transleithaansch.
tranOlocle'ren, zie tran&loateren.
ZranNotatiott', to. -, —en = translocatie,
verplaatsing.

tratt4lo3le'rett, fobli). (b.) = transloceeren.
Zran4mifflon', iv. -, - en = transmissie,
overdracht; overbrenging (van een kracht).

tranftittiercit, fcbtn. (b.) = transmitteeren,

overdragen, overbrengen, overzenden.
tranOuncitti = transparant.
Zrattfpiratiott', W. — = transpiratie, zweet.
traufpirie'reit, fatty. (l.) = transpireeren.
tranN)ottle'rett, fcbtu. (t.) = transponeeren,
(een muziekstuk in een anderen toonaard)
overbrengen.
ZrattO)ort', m. -(e)&, -e = transport, vervoer; overbrenging; 5t. auf bie anbre Sate =
per transport (bij 't boeken).
tralOportatbel = transportabel, vervoerbaar,
(van schulden) overdraagbaar.
ZrattOortation', to. -, -en = transportatie.
XranNuirteue, m. --&, -e = transporteur,
hoekmeter, graadmeter, graadboog.
trattO)ortierest, iAtu. (ti.) = transporteeren.

XranO)ort'ilfoftert, V..; :inittei, f.i 4c0iff,
f.; :beriliterung, W. = transportllkosten

(expeditiekosten); -middel (of vervoermiddel);
-schip; -verzekering.
ZrattMulfitioni, iv. -, -en = transpozitie
(zie tranonteren).
Zran(4)futiftantiation', tb.—=transsubstantiatie, verandering (van brood en wijn in 't
lichaam van Christus).
Zran4bactl#, f. = Transvaal.
Zratt4tnialer, m. -&, - = Transvaler;
Zr. = Transvaalsch.
ZratOberfale, tv. -, -n = transversaal,
snijlijn.
tranf3enbent', tranf3enbeitte = transcendent, transcendentaal, bovenzinnelijk.
Zran'toutte, to. = traanton.
Zra4c3', f. -e&, -e = trapezium; trapeze,
zweefrek.
Irapc3oib', 1. -(e)&, -e = trapezoide.
I. ZralY0e, m. -n, -n; to. -, --n = trap(gans).
[II. Zrap'Pe, iv. -, -n = voetspoorj.
trat'4'eln, fcbh). (b.) = trappelen, trippelen.
trOrpett, fd)tv. (b.) = lomp stappen, klossen.
Zrap'per, in. -t, - = trapper, Noord-Am.
pelsjager.
Zrappift', in. -en, -en = Trappist, monnik
van den ZrapOiltettorben, m. = Trappisteorde.
tram'! = trara I
trafimettifcb = Trasimeensch.
Zrak m. Zraffe& = tras.
Xraffant', m. -en, -en = trassant, trekker
(van een wissel).
Zraffar, m. - en, - en = trassaat, betrokkene.
Xrarfe, W. -, -n = schets, teekening, plan.
I. traffie'ren, fcbtb. (b.) = trekken (een wissel);
auf einen t. = op iem. trekken.
II. traffierett, fcbtr. (b.) = traceeren, afteekenen, in teekening brengen.
Xratfit (met a), m. -6 = gebazel, gebabbel.
tratIcfmt (met a), trat'fdjen (range a), fcbtb.
(ti.) = langzaam voortloopen, voortzeulen;
babbelen, leuteren.
tratifrOig (met d) = sukkelig.
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Zrafte, tn. —n = traite, getrokken wissel.
Zrattorle, tn. —, —n = trattorie, eethuis,
restaurant.
[4rau, tv. — = trouwplechtigheid; verlovingsgeschenk].
Zrau'aitar, m. = trouwaltaar.
Zrawbe, tn.
—n = (druive)tros, druif.
trau'benartig = trosvormig.
= druif.
Zran'benbeere,
Zrou'benbint, f. = druivebloed.
traulienfOrmig = druifvormig, trosvormig.
Zrauliengeliinber, f. = latwerk, waarlangs
de wijnstok groeit; spalier; geleide wijnstok.
Zraullenilfur, iv.; :Iefe,
:faft, m.;
:purer, m. = druivellkuur; -oogst (of -pluk);
-sap; -suiker.
trauibig = vol trossen, trosvormig.
trau'en, (b.) = (einem) vertrouwen; (auf
eftten) vertrouwen; (einen) (kerkelijk) in den echt
verbinden, trouwen; fief) (than meestal acc.
toch ook wel dat.) t. = wagen, durven; [t. =
wagen, durven; einem ettn. t. = toevertrouwen]; is fox-trite meinen Iugen faum t. = ik
kon mijn oogen nauwelijks gelooven; trau,
fcbau, tvetn = zie toe, wien je vertrouwt;
zie ook
Zran'er, tn. = droef heid, treurigheid; rouw,
rouwkleeding; Z. antegen, abfegen = in, uit
den rouw gaan; tiefe Z. = zware rouw;
Salbtr. = lichte rouw.
Zran'erilanog, m.;
to. = rouwllkleeding; -band.
Zrau'erbotfrOaft, tv. = ongeluksbericht,
noodlottige tijding.
rouwlaken, rouwkleed.
Zraurerbede,
treuresch.
Zran'erefdie,
Zrau'erfatme, tn. = rouwvlag.
Zrau'erfalt, tn. = sterfgeval.
= rouwfloers.
Zrau'erflor,
Zrau'er II geblitt, 1.; :gefolge, T.; :gelaute, =
treur ll dicht ; -stoet (gew. rouwstoet) ; -gelui.
Zrau'erlIgefeit, 1.; :gePriinge, f. = lijk-,
rouw II stoet; -staatsie.
Zrau'ergerfift, T. = praalbed.
= treur(ge)zang.
Zrau'ergefang,
Zrau'ergefairnte, tn. = treurige geschiedenis.
Zrau'ergefriyei, = treurkreten.
Zrau'ergottebienft, nt. = rouwdienst.
Zrau'ertyttO, f. = treurhuis.
Zrau'er114ut, m.; :144r, f.; :fapeffe,
:flab, 1. = rouwllhoed; -jaar; -kapel; -kleed.
Zrau'erilot, m.
saaie.
Zrau'erlifutfclie,
:ntaK 1.; : mantel, m. =
rouw koets ; -maal ; -mantel (ook een vlinder).
tn. = t reur llZrau'erlintarfc4, at.;
marsch; -muziek.
tran'ern, fcbtv. (b.) = treuren; rouw dragen,
rouwen.
ongelukkige of treurige
Zrau'ernaltriebt,
tijding.
Zran'erorbnung, tn. = rouwverordening,
bepalingen omtrent den rouw.
Xran'erlIpatoier, 1.; :ranb, m.; Jr4leier, m. =
rouw Il papier ; -rand ; -sluier.
Zrau'erliftlfel, f.; JOietbirfiter, itt.; :ftintute,
tv. = treurllspel; -speldichter; -stem.
Zr au'er f.; :ton, m.=treurllstuk, -toon.
Zrau'ertonne, tn. = hondehokje (nl. hooge
hoed).
Zran'erturt), 1. = rouwlaken, rouwkleed,
krip.
Zran'ertuagen, tn. = lijkkoets; rouwkoets.
Zran'ertoefbe, tn. = treurwilg.

:3imuter, f.;
m. =
Xrau'erMeit,
rouw tijd: -kamer ; -stoet (of lijkstoet).
Zraufbacb, f. = druipdak, druiplijst.
Zraule, tn. —, —tt = drup, drop, begieting,
('t) druppelen; (dak)goot, waterloozing; zie
e e n.

fcbtv. (b.) = druppelen, doen neerdruppelen, in druppels neervallen, druipen.
trau'fen, traulen, fcbtv. (b.) = druppelen,
druipen, lekken.
Zraurfat f. = regenton.
Zraurrinne, tn. = dakgoot.
ZraurriAre, tv. = regenpijp, spuwer.
Zraufftein, m. druipsteen (onder de goot).
Zraufluaffer, 1. = regenwater (van 't dak bijv.).
Zraiegebii0r, iv., :gab, f. = trouwgeld.
= trouwplechtigheid,
Zraulumblung,
huwelijksinzegening.
traulicti = gezellig, huiselijk, innig, lief, behaaglijk, hartelijk.
Zrtiume = droom; bet&
Vaunt, m.
feint mir tm Zr. nicbt efn = daar denk ik in
de verste verte niet aan; zie dj a u
Zraunt'llbilb, f.; : bud), f. ; =bettter, m.; :ben:
tung, tn. = droomlibeeld; -boek (ook: droomer, slaapmuts); -uitlegger; -uitlegging.
triiulnen, fcbtv. (l.) = droomen, soezen;
peinzen, mijmeren; Id) ob. mit trautnte = ik
droomde; bet& Otte is mfr nicbt tr. laffen =
dat had ik nooit gedacht, dat had ik niet
kunnen droomen.
— = droomer; soezer,
Zriiu'uter, tn.
mijmeraar.
—, —en = droomerij, mijmerij.
Zrituntere,
trau'uterifcli = droomerig, soezerig.
Zraunt'llgeftr4t, f.; :geftatt, tv.; :gott, m.;
:fawn, f. = droomilgezicht (of vizioen);
-gestalte; -god (Morfeus); -leven.
traum'berforett = geestesafwezig.
Zrauntloeft, to. = rijk der droomen.
[traun ! = waarlijk, voorwaar, op mijn woord,
in trouwe!J
toespraak (bij de trouwZrau'rebe, tn.
plechtigheid).
trau'rig = treurig, bedroefd, droevig; naar.
Zrau'rigieit, tn. — = treurigheid, bedroefdheid, droef held.
Zraulring, m.;
m. = trouwllring;
-akte.
treat = lief, geliefd, intiem, gezellig.
--&, — = liefje.
Zran'tet,
trawl= = gezellig, intiem.
Zrau'ung, tn. —, —en = (kerkelijke) huwelijksvoltrekking.
Zrau'ungClbuck 1.; :register, 1.; :tag, m. =
trouw boek; -register ; -dag.
—n= dwarslijn, -gang, -balk.
Zraberle,
—n = travestie (spottende
Zrabeftte', hi.
omwerking van een gedacht; mannerol, die
door een vrouw gespeeld moet worden).
trabeftie'ren, Tcbru. (t,.) = belachelijk maken;
verkleeden, maskeren.
Zre'ber, 431. = draf, droesem, druivemoer.
Zrecrfebitte, Zrettle4ufte (spr.: ..sjojte), to.
= trekschuit.
—,
I. Zreff, --& = klaveren.
II. Zreff, tn. —(e0, —e = tref, slag, houw,
Zr. ift Zrumig = men moet 't maar wagen.
I. treffen, ft. (i.) (bu triffft, er trifft ; traf ; Wife;
triffl getroffen) = treffen, raken; (aan)treffen;
ontmoeten; bie Puget bat ftjn getroffen = heeft
hem geraakt, getroffen; Cafe baben e4 getrof,
fen = U hebt 't geraden; bie Melbe lufrb ouch
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ibtt tr. = hij krijgt ook wel een beurt; mit
.Darren
.
unb tioffen bat'I mancber getroffen =
geduld overwint alles; er bat mit tether Zer=
mutung baI Olicbtige getroffen= hij heeft juist
gegist; tr ef f en auf (1.) = toevallig ontmoeten, ondervinden; toir traf en auf etne Oefeff
1cbaft aranaofen = wij troffen..; er traf auf
Viberftanb = hij ondervond, ontmoette tegenkanting; 0 traf flit = 't gebeurde; 0
trifft lid) gut, ba13 = 't treft goed, dat..; zie
ook: KbrommenlI, Knorbnung,Knitaft,
Zieftimmung, efttrict tung, Wiatregel,
gtagef, Scbtnara, Zeranftaltung, Zor,
f ebrung, eabi.
II. Xreffen, 1. --, - = ontmoeting, gevecht,
slag; inI it gebn = ten strijde gaan; thenn'I
lum it fommt = als 't op de beslissing aankomt, als 't er op aankomt; ba4 erfte, atneite
ir. = de eerste, tweede gevechtslinie.
treffenb = treffend, juist, sprekend gelijkend;
eine treffenbe 9Intinort = een raak antwoord.
Zreffer, m. -I, — = winnummer, prijs;
treffer, schot of stunt, die raakt.
trefffirb = treffelijk, voortreffelijk.
Zreffifirbielt, tn. -, -en = (voor)treffelijkheld.
Zrefle, f. -, -4, zie ireff I.
Xreib'anfer, m. = drijfanker.
Zrelb'beet, f. = broeibed.
Zrelb'ei0, 1. = drijfijs; mit Z. geben= kruien.
I. traben, ft. (b.) OM treibe; trieb; triebe,
treibe! getrieben) = drijven, jagen; [zwerven]
Kcrerbau, frembe SInacben, FrItufir u. ji. t. =
doen aan landbouw enz.; etir). auf 0, Kuterfte
t. = lets tot 't uiterste drijven; bie $ffanae
treibt Matter, (iteime, Stnofinn) = de plant
krijgt of maakt bladeren enz.; ber alu t treibt
eto = kruit; ettu. t. = aan lets doen, lets
uitvoeren; (ein (3etverbe,,t.anbtverf)ultoefenen;
(630th, Silber) zuiveren, fineeren; (Vtitbef)
drijven; treibt f' ar jest Beim? = trekt ge nu
met Uw kudde naar huis? We $reife in bie
.t,i3be t. = de prijzen opdrijven, opjagen;
2ttguI t. = in weelde leven ; feinen MuttoMen
mit einem t. =iem. baldadig behandelen, voor
den gek houden; 0 trieb ibn nail) bent 9,Jteere
= hij weed als naar de zee getrokken, hij
m o est naar zee; Mffanaen) trekken, kweeken; 43offen t. = grappen uithalen ; einen t1eif
an ein acti3 t. = een hoepel om een vat slaan;
ber Sitnee treibt = 't is een sneeuwjacht;
(einen Zunnet in einen 93erg) maken, boren;
fein Taefen (1-Intnefen) t. = huishouden, spektakel maken; tudjer t. = woekeren; Uuraefn
t. = wortel schieten of slaan; (einen Au einem
Stampfe, our Bite) aandrijven; (aur erattieff=
tune) drijven; 0 au bunt, au toff t. ,--- 't te
bont, te gek maken; Me man's treibt, fo gebt'I
= zoo men zaait, zoo maait men; MO t. =
zwoegen; zich vermoeien] ; zie ook: n g e,
a futt, t43aar, Scbera, St)itae, Spott.
II. Xrei'ben, f. - I, — = drijven, voortdrijven,
jagen, drijfjacht; groeien, uitbotten; gedoe;
doen en laten, bezigheid, bedrijvigheid; trekken, kweeken, teelt; Lein inn nub Z. = zijn
handel en wandel, zijn doen en laten.
Xrci ber, en. -I, - = drijver (van vee, bij
de jacht, van slaven).
Xreibi bau, f. = trekkas, broeikas.
Xreiblivii, T. ; la g b, to. (oh. :jagen, f.);
:rienten, m. = drijfilhout; -jacht (of klopjacht); -riem.
Zreiblue0r, Iv. = drijverslijn (bij de drijfjacht).

treten.

Zretbel, m. -4, - = (norbb.) treil, trek- of
jaaglijn, sleeptouw.
treisbeln, fcbm. (b.) = treilen, (stroomop)
sleepen, trekken.
Zrei'befOfab, :fteig, :Ineg, nt. = jaagpad,
sleeppad.
Zreinta, f. ---4, —I = trema, deelteeken (..).
Zreluoio, 1. -4 = tremolo, triller, trilling.
Zreutufaut', m. —en, —en = tremulant,
triller.
trentuffe'ren, fcbtv. (tj.) = tremuleeren, trillers maken.
Zrentle, tn. -, -n = korenbloem.
Zren'bet, m. ---, — = tol.
trett'bein, fcbtv. (tj.) = drentelen, langzaam
zijn, omzeuren, draaien, zaniken, treuzelen.
trenn'bar = scheidbaar, te scheiden.
Zrenn'barfelt, iv. — = scheidbaarheid.
tren'nen, fcbtu. (tj.) = scheiden, vaneenscheiden,
afscheiden !, lostornen; WO t. = zich splitsen;
scheiden, uiteenzaan, afscheid (van elkander)
nemen.
Zrementeffer, 1. = tornmesje.
Zren'nung, tn. -, —en = scheiding; splitsing (in de kerk), scheuring, schisma.
Zren'nunOftuter3, m. = smart of verdriet
van 't scheiden.
Xreninung43eilten, f. = scheidingsteeken,
deelingsteeken (-).
Zren'fe, tn. —, -n = trens (ook voor: toom),
lus.
treuletn, zie trenbefn.
Zre0an', m. —(e)I, -e = trepaan, schedelboor.
Zrepanation', tn. —, -en = trepanatie.
trepante'ren, fcbto. (b.) = trepaneeren (den
schedel met den trepaan openen).
Zre'paua, m. -4, --I u. —e = zeeaugurk.
treOpab', trepPaur = trapaf, trapop.
Zrep'pe, tn. —, —n = trap; stoep; atnetirett,
pen bocb = twee trappen hoog, op de tweede
verdieping.
Zrelrpeullabfat, m.; :ban, nt. = trapliportaal (of rust); -constructie.
Zre4rpeuffucbt, to. = opeenvolging van trappen.
tretrpeufiirmig = trapvormig.
ZreO'Vengeliinber, 1. = trapleuning.
ZreVOeubau0, T. = trappehuis.
ZrelYPenlIftufe, iv.; :tiir, M. = trapiftrede,
-deur.
Zrep'penhifil, m. = inval (geestigheid), die
altijd te laat komt, esprit d'escalier.
zroen, zie Zrefen.
Zrener, m. -4, - = schatmeester van de
Johannieters in de Marienburg.
Zrefor', m. —(e)I, —e = trezoor, schat, geldkast, kas; kluis.
Zre'fpe, Iv. —, -n = dravik.
Zrerre, in. -, -n = tres, galon.
Zreffenbut, m. = hoed met tressen.
Zreffenitefb, 1. = gegalonneerd kleed.
Zreifter, let. = droesem (vooral van geperste
druiven).
Zreftertuein, m. = slechte soort wijn.
Zret'brief, en. = maanbrief (stud.).
tre'ten, ft. (tj.) (bu trittft, er tritt; trot; triite;
tritt! getreten) = treden; trappen, stappen,
loopen; (ben tart, irauben, ion, Saffer)
trappen; Oiilge t. = 't orgel trappen; bie
Scbube fcbief t. = scheef loopen; einem (ob.
einen) auf ben auf t. = iem. op den voet
trappen; einen t. = (stud.) iem. manen; einen
cana t. = een dans maken, dansen; auf ber
Steffe t. = den pas markeeren; baneben t. =
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een mispas doen; t., (f.) = treden, stappen,
loopen; in4 Oeinebr t. = de wapens opnemen;
an4 £anb t. =aan land stappen, voet aan wal
zetten ; etnetn niiber t. = met iem. in nauwere
betrekking of aanraking komen; itt4 breittgite
atjr t. = in zijn dertigste jaar gaan, zijn
POste intreden ; ber atu f3 tritt Her feine Ufer =
treedt buiten zijn oevers; Me Zriittett traten
ibm in bie Wugen kwamen hem in de oogen;
bie Kugen treten au& it)ren .t)iiblett = puilen
uit de kassen; ber Scbtneif3 tritt itjm auf bie
Stirn = komt hem op 't voorhoofd; ber Zob
tritt *It an4 .sera = de dood legt de hand
op zijn hart; au age t. = openbaar worden;
zie ook: au f3, uf3ita0e, 1ittet II,
nabe, $frafter, Rubeftanb.
Zreter, m. —4, — = trapper.
:lute, tn. = trapilkuil (voor
Zret'llgrube,
de klei); -kuip (of perskuip).
:rab, f. tredilmolen; -rad
Zretlutiible,
(of traprad).
Zret'fr4entet, nt. trapper (van naaimachine
e. d.), trede, pedaal.
I. tree = trouw, getrouw.
II. Xreu, zie Zreue.
Zreu'bruc#, m. = trouwbreuk, verraad, trouweloosheid.
= ontrouw, schuldig aan trouwbreuk.
Xreu'e, — = trouw, getrouwheid; betrouwbaarheid; bie Z. brecbett = ontrouw worden,
de trouw schenden; bet meiner Zreu ! = op
mijn woord! op mijn eer! Z.unb sZtaube(n)=
goede trouw; auf Zreu nub Otauben = op
good vertrouwen, op goed geloof.
trell'ergebeit = zeer toegenegen, innig verbonden.
Zreufbanber, m. —4, — =
Zreu'Oanb,
gevolmachtigde (bij hypotheekbanken, om de
belangen van pandbrief houders to behartigen)
trustee; ook wel: executeur testamentair.
= vereeniging ter
Zren'tianbgefellfrijaft,
behartiging van de belangen van pandbriefhouders.
treu'Oeraig = trouwhartig, openhartig, oprecht, argeloos, hartelijk.
Zreulier3igteit, — = trouwhartigheid enz.
= trouw, getrouw, getrouwelijk.
treu f lo = trouweloos, ontrouw.
—, — en = trouweloosZrenlofigfeit,
heid.
tri, zie Megeibetri.
—n = triade, drietal.
Zria'be,
Zri'angel, nt. —4, — = triangel.
triangular' = triangulair, driehoekig.
—, —en = triangulatie,
Zriangulation',
landmeting.
triangulie'ren, fcbin. (b.) = trianguleeren.
— = trias, drietal.
Zri'a4,
Zaa4forntation, tn. = triasformatie (formate van de bonte zandsteen, schelpkalk en
mergelaarde).
tribulie'ren, fcbtv. (b.) = tribuleeren, plagen,
kwellen.
Zribun', tn. —(e)4 u. — en, — e(n) = tribuun,
(Rom. plebejisch magistraat); volksleider.
Zribunal f , f. —(e)4, —e = tribunaal, (hoog)
gerechtshof.
ZribunaWrat, m. = rechter van 't hoog
gerechtshof, ook een titel.
Zribunat', f. —(e)4, —e tribunaat (waardigheid van tribuun).
—n = tribune.
m.

Xrigitipb.

= tribus, volksafdeeling,
Zri g tin4,
volksklasse; wijk.
Zribut', tn. — (04, — e = tribuut, schatting, cijns.
tributar' = tributair, schatplichtig.
tribut'frei = vrij van schatting.

tributiPflirOtig = schatplichtig.
—n = trichine.
Zrittyrtte, in.
—=
ZrielWnenfranneit, XrirOino f fe,
trichineziekte, trichinoze.
= trichineus.
Zriclyter, m. — = = trechter; (van een
vulkaan) trechter, krater; zie %Urn her g e r.
tricfrterfarntig = trechtervormig.
traYtern, fdttv. (ti.) = trechteren, met een
trechter vullen, door een trechter gieten.
Zritt, m, u. f. —4, —e u. —4 = trick, streek,
poets; (in 't Whist) trek (boven de zes);
alien Z. auf einen baben = een pik op iem.
hebben.
triktrak.
Zritftraci, f.
Zricot', zie Zrifot.
Xeclicle (spr.: traiskl), f. —4, —4 = tricycle,
driewieler.
Zribent', f. = Trente.
Zribenti'ner, nt. —4, — = Trenter.
tribenenifelp ba4 tr..e SVonatt 't concilie
van Trente.
Zrieb, m. —(e)4, —e = drijven (van vee);
kudde ; troep ; menigte ; drijven (bij de jacht);
neiging, trek, aandrift; groeikracht, wasdom;
telg, loot, scheut, rank; drift kracht (van een
stalen veer bijv.).
— = drijfhout (van den
Zrie'llei, tn.
kuiper); zwengel, kruk (van een spinnewiel).
Zrieb'llfeber, tn.; :fraft, h).; :fanb, m.;
:Wert f. = drijfilveer (eig. en fig.); -kracht;
-nand; -werk (van een machine bijv.).
Zrierauge, f. = druipoog, leepoog.
trieraugig = druipoogig.
trie'fen, ft. u. fcbtn. (b.) (icb triefe; troff u.
triefte; getroffen u. getrteft) = druipen, in
druppels neervallen, druipnat zijn.
Zriernafe, tn. = druipneus.
triernafig = druipneuzig.
druipnat.
triefltaii
Zrief, m. —(e)4, —e = griel (een vogel).
..nten =
Xrien f niunt (spr.: trienni..), f.
triennium, driejarig tijdperk.
zrient f (spr.: trient), f. = Trente.
—n = schip
Zrtere (spr.: trieere),
met 3 rijen roeibanken.
Zriefet, m. —4, — = tol.
Zrieft' (spr.: triest), f. = Triest.
Zriefter, m. —s, — = Triester.
trie'aen, fcbtn. (b.) = omhoog winden; plagen,
dwingen.
Zrifoliunt, 1. —4, —Hen = trifolium, drieblad, klaverblad.
Zrift, tn. —, —en = beemd, weide; weg
(waarlangs vee gedreven wordt); kudde,
troep (vee); [strooming; in de zee ronddrijvende voorwerpen].
f.; :geretttigfelt, tn. = weidelfgeld; -recht].
trif'tig = (van schepen) driftig, losdrijvend;
(van 't anker) driftig, losgeraakt; (van planten)
sterk groeiend; trtfttger Orunb = afdoende of
gegronde reden; triftige l nticbutbigung = voldoende verontschuldiging; trifttge (Urfacbe)=
gewichtig, juist.
f.; :Una, m. = weidellrecht,
-weg].
ZrigitjOir, m. —en, —en; ZrigItiptie f, tv—,

Xrinonoutetrie.

-tt = triglyf (versiering aan de balkenkoppen van den Dorischen tempel).

Xrigottontetrie', iv. - trigonometrie, driehoeksmeting.
triaoitometriftti = trigonometrisch.
. Wien = triclinium,
ZrifIntittnt, 1. —
(Rom.) eetkamer.
Zrifolo're, to. —, -It = tricolore, (Fransche)
driekleur(ige vlag).
= triko.
u. T.
Zrifot' (spr.: trikoo),
Zrit'ler, - = triller, loop; trippelpas.
trirlern, fcbio. (b.) = trillers maken, neunen,
tierelieren; trillen.
-, —en = trillioen, millioen in
Zrittion',
de 3de macht.
-n = trilogie (reeks van
Zrilogie, iv.
3 samenhangende tooneelstukken).
— = trimester, driemaanf.
Zrintefter,
den, kwartaal.
Zrilneter, m. -4, — = trimeter, drievoetig
vers.
- = trimmer, tremmer
Xrimfr tner, m.

(kolewerker op zeeschepen).
—, -0 = Trien; bumme Z. =
zotte Trien, zottin.
- — = Trinitarier (een
Zrinitairier,
geestelijke orde).
Zrinitiit',
- = triniteit, drieeenheid.
Zrinitalieeft, f. = Triniteitsfeest (1ste Zondag na Pinksteren).
trinVbar = drinkbaar.
Zrinrbarreit, in. - = drinkbaarheid.
= drinkbeker.
Zrint'ber4er,
= drinkebroer.
Zrint'bruber,
= drankkraam, drankhuis,
Zattilmbe,
herberg, kroeg.
trin'ten, ft. (b.) (icb tri ple; tranf ; triinfe;
trinfe ! getrunfen) = drinken ; er trinft Bern
IBier = hij houdt van bier; einem l8efcbeib t. =
iem. toedrinken; zie ook: lB r u b er f cb a f t,
Zurft.
- = drinker, drinkebroer,
Zrinifer, m.
dronkaard.
in.
=
veldflesch.
Zrittrflafite,
Zrinleraf Of, f. = herstellingsoord voor drankzuchtigen.
ZrinVgaft, tn. = geregeld bezoeker van een
drankhuis, habitué.
f.; :adage, 1.; :gab, f. =drink 11 vat; -gelag; -geld (fooi).
:horn,
Zrinf' II g ef alit aft, to.;
drinkligezelschap (of -partij); -hal; -hoorn.
f.; :tuft, W.; :Wile, Iv. = dni k11
lied; -lust; -schaal (of -beker).
Zrint'fOritc4, m. = drinkspreuk, toast, dronk.
= gelagkamer.
Zvi-011'0e,
Zrinfluaffer, 1. = drinkwater.
trio, driestemmig stuk.
Zrio, T.
—n = triool.
hi.
ZriVang', zie Trepang.
= tripel, polijststeen.
I. Zri'V el, m.
- = tripel (term in 't
m.
kaartspel).
Zrl'41etalliatt3, io. = triple alliantie, drievoudig verbond.
tri'Patt, fcbin. (lj.) = polijsten.
triplie'rett, fcbill. (b.) = tripleeren, verdrievoudigen.
.. la = triplum, drievoud.
Zri'Olunt, f.
—, -en = tripliek, tweede verZriOlit',

i=

weer.
Zri'Pol14, 1. Tripolis.
ZriPolita'ner, m.
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= Tripolitaan.

fcbbo. (b.) = trippelen, trappelen.

tritepen fcbin. (b.) = druppelen, morsen.
Zriteper, m. -4, - = druiper.

f.: geb nacb T. ! = loop naar de

maan!

XrilYtly0on, f.

.. rijen u. oba = triptychon, triptiek (uit middenpaneel en 2 zijpaneelen bestaand altaarstuk).
= trireme (schip met 3
-,
Zrire'me,
rijen roeibanken).
trift = triest, treurig, droevig.
Zatott, m. —en, —en = triton.
tritt, -e = pas, stap; voetspoor;
trap, schop; voetplank; trede, opstap; (van
naaimachine, orgel e. d.) trapper, pedaal;
(aan fiets) step; io gteicbetn Scbritt unb Tr. =
steeds in denzelfden pas; T. batten = den
pas markeeren; obne T. ! = in 't gelid vrij!
T. gefaf3t! = in de pas! einen ficbern, fcbiveren
Z. Oben = een vasten, zwaren stap hebben;
zie ook Gcbritt.
Zritebrett, 1. = treeplankje, trapper (van
een machine bij v.); treeplank, loopplank, plankier.
Zritr4arfe, iv. = pedaalharp.
= trapleer.
Zrittleiter,
= verandering van den pas.
Xrittivettfel,
-e = triomf, zegepraal,
Zriumply, m.
zege, overwinning, gejubel, gejuich.
..to'ren = triumfator.
Zrituntilialor, m.
Zriumpirbogen, = triomfboog, eereboog.
triumObie'rett, fcbro. (lj.) = triumfeeren,
zegevieren, jubelen.
ZriumPrIlieb, f.; =Vitae, to.; :ivagen, m.;
:ilia, tn. = triomf Illied; -zuil; -wagen (of
zegewagen); -tocht.
u. - n, —n = triumvir,
Zriunfbir, m.
drieman.
ZriumVirat', f. -(eA —e = triumviraat,
driemanschap.
trivial' = triviaal, gewoon, alledaagsch,
plat.
tn. -, -en = trivialiteit.
trocljii'ifd) = trochaeisch.
-, cbtien = trochae, trochaeus
Zrociiiru4,
(een versvoet:
troclett = droog; dor, geesteloos; fm t..ett
fiten ob. auf bent t.. en fein = veilig geborgen zijn, 't goed hebben, geen zorgen
hebben; auf bem t.. en fiten = vastzitten,
erg in de verlegenheid zijn; tr. fiten = droog
zitten; op een droogje zitten; e
bringen = uit den regen brengen of zetten;
bee t..e Oebed = 't couvert zonder wijn;
zie ook Sd)iifcben.
Zroclenlj boben, m., Airett, 1. = dro og llzolder, -rek (of -plank).
— = droogheid, dorheid;
Zroclenbeit,
droogte.
= droogkamer.
Zroclentammer,
= drooglegging.
Zrocleitlegung,
Zroclettinsik f. = inhoudsmaat voor droge
waren.
Zroclen lloen, m.; =WO, nc.; :Wobtter, m.
= droog kachel ; -plaats ; -woner.
trocfnen, fcbio. (lj.) = drogen, afdrogen, droog
maken; tr., (f.) = drogen, droog worden.
Zrocriti4, io. - = droogte.
-n = kwast; pluim.
Zrobibel,
Zrvb'belintiitfe, iv. pluimmuts.
= rommel, prullen, vodden,
Zrirbel, m.
uitdragerij; geleuter, getreuzel.
= uitdragerij.
Zrii'belbube,
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—, —en = oude rommel, uitZrabefei',
dragerij; getreuzel, geleuter.
Zra'belfrau, tr. = uitdraagster.
Irat belirattt, m., :Ware, tv. = oude rommel,
prulleboel, prullen.
Zriisbelmann, nt. = uitdrager.
Zriisbeintartt, m. = rommelmarkt,
triVbefit, fcbtv. (t.) = handel in oude kleeren
enz. drijven; mit ettu. t. = met iets te koop
loopen, sjacheren; talmen, treuzelen.
f. = uitdraagster.
— = uitdrager, kleerkoop;
m.
trt zelaar.
— = Trojaan.
Zro't.r,
—(e), gage = trog, bak, vat, kuip.
Zrog,
trogje, bakje.
lriVnetrVit, T. — —
Zrogiobto, m. —en, —en = troglodiet, hol[bewoner.
trolfc0 = Tr')jaansch.
f. = 1-oje.
Zrojalter, in. — —^ Trojaan.
troja'nifcb = Tropansch.
Zroft, m. —(e0, —e = gedrocht, kobold.
Zroit'bfutne, tn. = kogelbloem.
(1.) = loopen, lomp voortstaptrol'ten,
= weggaan, zich uit de voeten
pen; OM
maken, maken dat men wegkomt.
—n = waterhoos.
Zrout'be, tn.
—n - trom, trommel.
Zronfutei, iv.
Zrotttteter, tv. — = getrommel.
Zroutimelfeti, f.= trommelvel; trommelvlies.
Xront'uteittattOci, m. = trommelstok.
trouftiteitt, fcbtu. (b.) = trommelen.
ZrottentelfCan, m. = trommelslag; unter Z.
= met slaande trom.
ZrottetnefilfrOtiiger, m.; 4cOtegel (ob. =ftocf),
tv. = trommellislager; -stok.
Zront'llteltuirbel, m. = tromgeroffel.
Zroututele, zie Zrompete.
— = trommelslager.
Zrontiniter, m.
—n
trompet; bie Z. ob
Zrompele,
auf bie Z. btafen = (op) de trompet blazen.
trimitOelett, fcbtu. (b.) = trompetten.
ZrompelenHbantit, m.; zttiiifer, m.;
nt. trompetilboom
nt.; :register, f.;
-blazer (of trompetter); -bloem; -register ((
kromhoren); -geschal.
ZrontOelettito#, m. = trompetgeluid, trompe
geschal.
ZroutOetentutcli, nt. = fanfare.
— = trompetter, hoon ZroittVeter, m.
blazer.
ZrompesterforOL f. = fanfarekorps.
Zrompeterftildr4en, f.= stukje ofdeuntj( p
de trompet.
Zrompetertifcii, m. = bijtafel.
= troop, figuurlijke t—,
Zroln,
drukking;
= tropen, keerkringen.
Zro'Oettilfruitt, m.; :gegenb, tu.;
.;
z4ffalt3e, u. = tropische vrucht; t. str, k;
t. land (of keerkringsland); t. plant.
Zro'Penfolier, = tropekolder, tropewaar, n.
—(e) , ZrObfe = sukkel, sul,
Zro0f,
noozele bloed, hals; [drop, droppel].
ZroOrbab, f. = druipbad, stortbad.
troOrttar = vloeibaar.
— = vloeibaarheid.
ZroOrbariett,
Zropfbrett, f. = druipplank, vergiet.
tralrfeitt, fcbtn.
u. f.) = droppelen, d r/ ppelen druipen.
I. ZroVfett, m. — = droppel, drui ;1,
drup; fteter Z. bi3blt ben stein (auf) = le
droppel holt ten slotte den steen uit, de 1houder wint.

II. troPlett, fcbtv. (b. u. I.) = droppelen, druppelen, druipen.
trolYfettbnife=druppelsgewijze, bij droppels.
ZroPrfteitt, in. = druipsteen.
In.
—n = tropee, trofee; zegeteeken.
trolyitit = tropisch; figuurlijk.
Zrolm#, tn.
pen, zie 5 r o e.
I. Zrofb m. Zroff0, Zroffe = tros, (leger)trein; menigte, gevolg, sleep.
II. Zrofb Zroffe, tv.
Zroffen = tros,
zwaar scheepstouw.
m. = trosllXroftlibube, :junge,
jongen, -boef, -knecht, treinsoldaat.
:Hagen,
m. = tros paard ;
Zrot lIttferb, f.;
-wagen.
= troost, troostwoord; [hoop];
Xroft, m.
Z. ft)enben troost schenken; er ift nicbt
(recbt) bei Z..e = hij is niet (heelemaal) wijs;
but bu bei Z..e? = ben je gek?
traffbar = troostbaar, te troosten.
troffbebiirftig = troost noodig hebbend,
t roostbehoevend.
Zroffttrief, m. = troostbrief.
I eivften, fcbtu. (b.) = troosten; eitten, ficb fiber
ettv., tuegen ether ace t. = iem., zich over
Lets troosten.
— = trooster; Heilige Geest;
Irv' fter, nt.
ein alter Z. = een oud boek.
trolteftort, f. = troostwoord.
traffrieb = troostelijk, troostend, vertroostend.
troft'W = troosteloos, ontroostbaar, wanhopig.
Zrotetofinieit, tn. = troosteloosheid, wanhopigheid, wanhopige toestand.
Zroftirebe, tu. = troostrede, troostwoorden.
trtiffreicli= troostrijk, vertroostend, troostvol.
Zroffiltrethett, 1. = troostbrief.
ZrofVfOreifier, m. = trooster.
ZroftiOntuk tn. = troostspreuk.
— en = vertroosting, troost.
Zrallutto, iv.
troftliat = troostvol, troostrijk.
Zroirtuort, f. = troostwoord.
Xrott, m. —(e)?, = draf; aft0 getjt feinen atten
Zrott = alles gaat zijn oude sleur.
—n = wijnpers.]
[Zrotle, tn.
Zrotlei, m. — = Cretin, onnoozel mensch;
idioot, domkop, suffer, halve gare; mal schaap.
trotlett, trottie'ren, fcbtv. (b.) = draven.
—(e)4, —e =
Zrottoir' (spr.: trottutar),
trottoir.
m. = koppigheid, stijfhoofdigheid,
eigenzinnigheid, weertarstigheid, stugheid;
einent Z. bieten = iem. 't hoofd bieden, trotseeren; bir ,um Z. = u ten spijt; ber Stritif
8ttm Z. = spijt de kritiek.
II. trots, 43ra b. mit (den. (unb mit Zatib) = trots,
in of ten spijt van, spijt, ondanks; t. b0
91egen, t. bent Megen = ondanks den regen;
t. aftebem = toch, nochtans, met dat al, desniettegenstaande; bad berftebt er t. einem =
dat kan hij (verstaat hij) zoogoed als de
beste.
toch, nochtans, met dat al; t. er
trObent'
0 Rana gut mit = hoewel, ofschoon hij
trot'ott, fcbtv. (ti.) = (ber (refabr, bent Sturme)
trotseeren, braveeren, 't hoofd bieden; auf
feinen Meicbtum t. = zich op zijn rijkdom
laten voorstaan; auf feine draft t. = op zijn
kracht s eunen.
XrcIt'Aer, m. — = aanmatigend mensch.
trorain = stug, stroef, koppig, eigenzinnig,
weerbarstig, [aanmatigend, driest, hooghartig].
trotigglitt, zie trotig.
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ZroVolof, in. = stijfkop, stug persoon, onhandelbaar mensch, dwarshoofd.
troillijOftg = stijf hoofdig, stug, onhandelbaar,
dwars.
Zrol'inatti, f. = pruilend gezicht, bokkepruik.
Xrotrtuintet, tn. = pruilhoekje.
Xroubabour' (spr.: troubadour), tn. -(e)&,
-e u. -. = troubadour, minnezanger.
ZrouVier' (spr.: troepjee), m. --, ----& = troupier, oude soldaat.
Xrouffeau' (spr.: troessoo), m. --&, -& =
trousseau, uitzet.
trill', zie tr ii b e.
triibliugig = slecht ziende.
triille = troebel (water, bier); triest, betrok-

ken (lucht, weer, dag); als met een wags
bedekt, wazig, dof (spiegel, oog); droevig,
treurig (stemming, uiterlijk, bilk, ondervinding, tiding, bestaan); im trilben ift gut
fifcben = in troebel water is 't goed visschen.
Zru'bei, m. -&, - = verwarring, drukte
triebett, fcbiv. (b.) = troebel maken; doen
betrekken; dof maken, verdonkeren; bedroeyen; ('t oordeel, den blik) benevelen; (de
zielsrust) storen; ber .tiimutef trilbt fidj =
betrekt, wordt donker; er triibt fein Taiiffer.
hij doet geen vlieg kwaad.
cben
[Zriille, Zriiblielt, iv. — = droefheid.]
trublie'ren, 1C113. (b.) = in verwarring brengen.
[Zriib'nW, iv. - = droef heid, droefenis, wederwaardigheid, ellende.]
Xriiblitt, iv. -, -e; [Z., f. --b, -e] =
droefheid, droefenis, wederwaardigheden, tegenspoed; Z. blafen --,-- een ongelukkig gezicht
zetten.
triiblefig = treurig, triest, jammerlijk, beklagenswaardig, ongelukkig.
Zriiiffinn, m. = droefheid, droefgeestigheid,
somberheid.
triiblittnig = triest, treurig, droefgeestig,
somber.
Xrii'buttg, iv. -, -en = verduistering, beneveling, verstoring.
ZrucOlet, m. ..feffen, ..feffen = drossaat
(vorstelijk beambte, die 't oppertoezicht over
keuken en tafel had); drost, drossaard.
Zruct i ft)itent (spr.: trtik..), f. = trucksysteem
(betaling van de arbeiders met waren).
ZrubAen, 1. = Truitje.
tru'beitt, fcbiv. (b.) = rollen.
Zriiffel, W. -, -n = truffel.
Zrfiffellbobett, m.; :#unb, nt. = truffelilgrond; -zoeker (of -hond).
Xriiffeliagb, iv. = 't zoeken van truffels
(met honden).
Zrfiffelllia g er, tn. ; =WOW, Vv. = truffellizoeker; -teelt.
Zrug, m. -(e) = bedrog, bedriegerij; £ug
unb Z. = leugen en bedrog.
XruR'bilb, 1. = drogbeeld, schim.
trii'nen, ft. (b.), (icb trilge; trog; triige; trilge!
getrogen) = bedriegen, misleiden; hie ,o11:-.
nung, her Scbefn triigt = hoop, schijn bedriegt; ba& faun nicbt t. = dat kan niet missen.
triNerifd) = bedrieglijk.
Zrucfgeftatt, iv. = schim, spookgestalte,
drogbeeld.
triiffileij = bedrieglijk, valsch.
Zriliffirniett, iv. -, -en = bedrieglijkheid,
bedrog.
truglo# = oprecht, zonder bedrog.
Zrug'frOlufb nt. = drogreden, sofisme.
Xruglitert, 1. = bedrog, bedriegerij, illuzie.
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Zru'be, tv. -, -it = (ouderwetsche) kist,
koffer; halve kar (steenkolen).
Zrunteau' (spr.: trumoo), tn. --&, -----& = trumean, penantspiegel.
Xruntut, nt. u. f. -(e0, Zriimmer [Zrumme,

Zriimme] = (afgebroken, afgesneden) stuk,
stomp, eind; zijader, zijgang (in een mijn);
in eine m Z. = aan een stuk, onafgebroken;
er faun ba& Z. nicbt finben = hij kan 't begin
niet vinden.
ZriintIner, V. = overblijfselen, puin, puinhoop(en), ruIne, a getjt 5u Zriimmern =
't gaat te niet, 't gaat verloren, 't vergaat,
't vervalt; in Z. fcblagen = in stukken en
brokken of in splinters slaan.
[Zriintluer, iv. -, -n = overblijfsel, brokstuk, rest.]
triinfinerartig = ruIneachtig, bij stukken en
brokken, fragmentarisch.
Zriintlitergefteitt, 1. = agglomeraat.
triint'nterbaft = ruineachtig, vervallen, als
een puinhoop of ruble (er uitziend).
Xriint'nterbaufc, m. = puinhoop, ruine.
[triint'utern, fcblv. (b.) = in puin doen vallen;
t., (f.) in puin vallen.]
Zruttlpf, m. -(e0, Zriimpfe, = troef; ben
letten Z. auVPieten = zijn laatste troef nitspelen (ook fig.); einen Z. auf etiv. feten = lets
met een krachtwoord trachten te bevestigen.
Xruntpra4, 1. = troefaas.
truntplett, fcbm. (b.) = (af)troeven (ook fig.).
XruntOrfarbe, iv. = troef(kleur).
XruntOrfarte, iv. = troefkaart.
ZrUni, m. -(e)&, Zriinfe = dronk, teug, slok ;
drank, 't drinkers, dronkenschap; et tat einen
Z. = hij nam een teug; auf einen Z. = in
een teug; itit Zrunfe = in de roes, in dronkenschap; zie er g e b en I.
truttlen = dronken (ook fig.).
Zruttlenbolb, m. -(e)&, -e = dronkaard.
Zrunlettbeit, iv. - = dronkenschap.
Zrunffurbt, iv. = drankzucht.
Zru00, m. -(e), -.- = troep, menigte
(fftenfc)en, Stinber, Vibner); troep (kleine afdeeling soldaten).
ZrulYpe, iv. -, -n = troep (manschappen
van een bepaald wapen, tooneelspelers,
acrobaten).
XruP'Peniletunebung, iv.; :bettiegung, in.;
:forger (ob. :test), m. = troepelilichting,
-beweging; -afdeeling (-korps).
ZruP'Oettiiiittn000, nt. = exercitieveld.
truWweife = troepsgewijze.
ZriViste, it). -, -n = (een soort) forel.
Xruft (spr.: trOst), m. -6, -, = trust, syndikaat, kartel.
Zrutliabit, tn. = kalkoen, kalkoensche haan;
[boterham met Duitsche kaas].
Zrufinttne, n). = kalkoensche hen.
Zrut'buOtt, f. = kalkoen.
Zrut'fitel, iv. -, -n = dikkertje.
Zruti, m. - el su Scbut unb Z. = aanvallend en verdedigend; [ook = Zr4].
Zrutp unb attut'biinbni4, f. = aanvallend
en verdedigend verbond,
Zrutp *tub Situtrttlaffett, 43f. = aanvals-en
verdedigingswapenen.
Z. S. = Zage Sicbt: dagen zicht.
Zfrftalo, m. ---&, ---& = schako, sjako.
Zfrbalrfa, iv. -, ---& U. ..fen = tsjapka,
ulanemuts, ulanehelm.
ZfMar'bafft, Zfrlytr'b(0, m. — = scardas,
tsjardasj (Hong. volksdans).
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Tsjechen.
Zfebelten,
tftfjetbifif) = Tsjechisch.
Xfictjerferfe, m. —n, —n = Tsjerkes, Circassier.
--4 = tsjiboek (Turk.
m.
tabakspijp).
Zfefirfu, f. = Tsjifoe.
= Tsetsevlieg.
Zfetlezatiege,
t. t. (titulo toto) = mit bottem Zitet.
= tuba, bazuin.
. .ben u.
Xu'it,
—, —tt = tube.
Zulle,
, —n = tuberkel, knobbeltje.
Zuber'ict,
tuberfulii4' = tuberkuleus.
— = tuberkuloze.
Zuberfulole,
—n = tuberoos, herfstZuberole,
hyacinth.
Xu'buL tn. —, ..ben = verrekijker; tube, koker.
f. —(e)4, Tiicber, (Zucbiorten:) —e
(stofnaam) doek, laken, [linnen]; (voorwerpsnaam) doek (halsdoek, zakdoek, handdoek
enz.); laken (tafellaken, beddelaken); ahnierfet
T. = uniform, militair(en); atreiertei T.tragen
soldaat of militair zijn.
tudrartig = lakenachtig.
Zucirbereitung, ty. = lakenbereiding, lakenfabrikatie.
Zurffecie, ID. = zelfkant.
— = doekje.
Zillteldjett, f.
tulten = lakensch.
Zurn'llfabrit, iv.; :farber, m.;
lakenll fabriek; -verver ; -winkel (of -magazijn,
-zaak).
:hanbel, at.; =banblung,
ZurViharic,
tv. = laken II hal ; -handel ; -magazijn.
Zutblielb, 1. = lakensch kleed.
ZudY filbert, m.; madyr, tn. = laken II winkel ;
-maker.
Zuctrutantel, m. = lakensche mantel.
= lakenfabriek.
Xudrutanufartur,
= doekspeld.
ZudYnabcf,
udj'p^reff e, tn.; :rahnten, m. = laken II pers ;
-raam.
Zucirrocr, m. = lakensche jas.
XurlY (Mere, tr.; 4 rt veer, W. laken 11 schaar ;
-scheerder.
= bekwaam, knap, handig, uitstekend,
degelijk, geschikt; flink, ferm.
Ziitirtinfelt, tn. — = bekwaamheid enz.
lakenhandel, soorten van
Zucilltutren,
laken, lakenstoffen.
= lakenwever.
Zudl'ineber,
lakensch vest.
Zurtj'toctte,
[Xurf, m. —(e)4, Zit* = leelijke streek, poets].
Ziicle, tr. —n = arglist, boosaardigheid;
lage, valsche streken; slinkschheid, geniepigheld.
Zfic s febolb, at. = valschaard, geniepigerd.
tuet-4(4, Wrtfit = slinksch, arglistig, geniepig; boos, nijdig.
— — touw (om 't vee
Xu s ber, Zii'bcr,
op de weide vast te binden).
Zuff, m. –(e)4, Zuffftein, tn. = tufsteen.
—, —en = peuterwerk; haarXiiftelei',
klooverij.
tiirteln, SAW. (b.) = peuteren; zich (met
beuzelingen) 't hoofd breken.
—, —en = deugd; goede eigenZu'genb,
schap; jc ugenb bat fettle T. = de jeugd denkt
niet na, heeft geen deugd; zie 9Z o t.
Zu'genbbafot, ty. = weg of pad der deugd.
Zu'genbbolb, tn. = brave Hendrik.
Zug gcnbbunb, m. = Tugendbund (vaderlandslievende vereeniging, in 1808 opgericht, in
Dec. 1809 ontbonden).

tun.

tu'genbhaft = deugdzaam, braaf.
Zu'Renbbelb,
Zu'genblebre,
zedeleer.

= voorbeeld van deugd.
= moraal, leer der deugd,

Zu'gcnbicbrer, m. = moralist.
[tu'Actiblidi = deugdzaam, braaf].
tus genbreic4 = deugdrijk.
itu'nenbfant = deugdzaam; (titel) eerzaam.]
Zu'nettbfpiegel, tn. = model van deugd.
Zuilcri'cn (spr.: twi..) = Titilerieen.
Zulatt, m. —(e)4, —e = toekan, pepervreter.
zie tunficb.
— = wollen zuigelingsZulifiintltett, f.
kleedje.
—n
= tulp.
ZutiOa'ne,

Zilff, m. —(e)4, —e = tule.
Ziittlabrifant, in. = tulefabrikant.
, —n = tuit; pijp (voor kaarsen e.d.).
ZULU,
Zfillenbecici, m. = tuitdeksel.
Ziitrgarbine, tr). = tulen gordijn.
Ziifflianbcf, tn. = handel in tule.
11 acib, f.; 4010, iv. = tulen japon ; t. kant.
—n = tulp; bierglas, potje.
Zitt'Pe,
Zufs penart, tn. = tulpesoort.
tul i penartig = tulpachtig.

ZurOcnilbaunt, m.; :beet, f.; :Watt, f. =
tulpe II boom; -bed; -blad.
Zulliettafor, in,; :petit,
=3Wicbcf,
tulpe 11 bloei ; -teelt ; -bol.
[Zunentel, m. = duizeling, bedwelming, roes].
tune-man, fcf)iv. (b.) = (ein lferb) oefenen,

berijden, afrijden; [werken, bewerken, plagen,
dartelen, druk zijn]; fief t. = druk zijn, dartelen, stoeien, druk heen en weer loopen; zich
haasten, zich reppen.
ZuntIttelplath m. = renbaan, rijbaan, plaats
van samenkomst, speelplaats.
ZuntIneltaubc, ID., Zuntut i fer, Zfintneler,
m. —4, — = tuimelaar (visch en duif);
Zumnt ter ook: tumbler.
Zfint'pet, in.
— = plas, waterplas, kuil
met vuil water.
Zuntuff, m. —(e)4, —e = tumult, onrust,
getier, drukte, opstand.
Zumultuane, m. —en, —en = tumultmaker,
oproerling ; le venmaker.
tuntultun'rifcb = tierend, razend, wanordelijk.
tumultuiercn, fcbto. (ti.) = tumult maken,
tieren.
= tumulus, grafheuvel,
Zu'inniu4, in.
aardheuvel.
I. tun, unr. (b.) (icb tue; tat; tate; tu(e)1 ge:
tan) = doen ; Seas an ba4 effen t. zout
aan (bij) 't eten doen; idj faun nicbt4 ba3u t. =
ik kan er niets aan doen; bad fetter tut aucb
etm. baau=- 't weer werkt of helpt ook mee;
eine (ate 9J1 4e tut e4 aucb = een oude pet
is ook al goed; gaff er tut e4 freiticb nicbt =
't water deet 't hem niet; funb t. = kond
doen, laten weten; ba4
ficb nicbt t. = dat
gaat niet, is ondoenlijk; e4 tut mir lab 't
doet me leed; e4 tut not, baf3... 't is noodig,
dat...; tue redjt unb fcbeue niemanb = doe
wel en zie met om; einen ettyrei t. = een gil
geven, een kreet uitstooten; t. Cafe boct nicbt
fo = maak toch niet zooveel komplimenten;
Cie iniffen nir*, mit them Ste e4 3u t. haben
= met wien U te doen hebt, wien U vtgir
= 't kost me
hebt; fcb babe au t., bat icb
te ver gaan,
moeite ...; be4 guten 3u
te veel eten; einem etch.
toificit t. iem.
doen)
weten;
jlifj
t.: to bicb
iets laten (of
nur
= hou je maar niet zoo; gefagt,
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getan = zoo gezegd, zoo gedaan; ift um Zfieflue0t, to. = dag (dikte van 't hout der
ibn getan = 't is met hem gedaan; zie ook deur).
9Ibbitte, afttO'prucb, bid,
Ziieftiigel, m. = deurvleugel.
%intrag, eriveibnung, iZefatIen II, Zfiefiirtung,
= paneel.
Gienitge, giitlicb, iibrig, Ziirlutter, 1. = lijstwerk.
eraicbt, QHtten, Bug, aufeibe e.a. Zfiegentalbe, f. = deurschildering, stuk
II. Zun, 1. —b= doen; Fein Z. unb 2affen, Z. boven een deur.
unb Zteiben = zijn doen en laten, handel en Ziiegeriift, f. = 'deur)kozijn.
wandel.
Ziiegefint4, 1. = bovendorpel.
Ziin'ite, —, = kalk, kalklaag, witkalk, Ziiegiebef, m. = fronton.
fig. vernis, mooie schijn; nicb0 al& Z. = 't Xiir' II ariff,
Ofiter, nt. = deur Il knop;
ligt er maar bovenop, 't is maar een vernisje. -wachter (portier).
fcbtv. (ti.) = witten, kalken, pleisteren. turin', 1. = Turijn.
— = witter.
Xiin'rber, m.
— = Turinees.
Zuener, m.
Ziinc4Vinfet, m. = witkwast.
Ziir'te, tn. —n, —tt = Turk; er flucbt tvie ein
ZiinOlverf, 1. = witten, stukadoorswerk, Z. = hij vloekt als een ketter.
pleisterwerk.
Ziirfei' bie = Turkije.
..bren = toendra, moeras- Zilefenbunb,
Zutt'bra, tv.
= tulband (hoofddeksel);
steppe.
Turksche lelie.
— = Tunezer.
Zuneffer, nt.
Ziierenirleg, m. = Turkekrijg, oorlog tegen
tuneliftb = Tunezisch.
de Turken.
Zung'ftein, nt. = tungsteen, zwaarsteen, Zfirlettfiibel, nt. = Turksche sabel.
scheeliet.
Zii.efentunt, f. = islamisme, islam.
Zungtefett, 131. = Toengoezen.
Ziitfettaug, m. = (veld)tocht tegen de Turken.
tungullfa) = Toengoezisch.
Zuefeftan, f. = Turkestan, Toeran.
—u. — —(e) = deugniet, Ziirlette,
Ztenirlitgut,
= deurketting.
slechterd.
—, —nen = Turkin, Turksche.
Ziirlitt,
Zultifa,
..fen u.
= tunika, lang
—e = turkoois (een blauwe
nt.
onderkleed, mantel.
edelsteen).
—n = jus, saus, braadsaus.
Zunle, tv.
tfiefifri) = Turksch; tiirfifcber Seisen= turktunlett, fcbtv. (ti.) doopen, soppen, weeken; sche tarwe; t. ..e Oobne = pronkboon.
(iifterr.) dutten.
Ziiefirtiure, v. ; :tittOfer, m. = deurilklink;
Zuttritii0ft4eit, 1. = sauskom.
-klopper.
tu(n)'lici) = doenlijk, to doen, mogelijk.
Zttrut, nt. Ziirme = toren (ook als
Zutt'nel u. Zunttet' (met 6), m.
= gevangenis, kerker); (in 't schaakspel) kasteel,
tunnel.
toren.
Zug f, tn. —(e)&, —e = stip, vlekje.
Zuratalite(ftein), m. —(e)&, —e = turmalijn,
ZuOrtiaftrign, f. = inktballetje (van de gra- edele schorl, aschtrekker, trip, Ceylonsche
veurs), tampon.
magneet (een soort steen).
m. u. 1. - -; ZiitefelMen, f.
Zurntifian, m. = torenbouw; zie 18 a b e I.
— = stip, tittel, punt, vlekje; ba& Z. auf
tiienten, fcbtv. (b.) = met toren(s) voorzien,
14en ='t puntje op de i zetten, de laatste bouwen; hoog opstapelen, hoog opbouwen;
hand aan jets slaan; btu auf& Z. tot in de
zich hoog verheffen; [in den toren zetten];
kleinste kleinigheid; uiterst.
t. = zich verheffen, verrijzen, oprijzen.
tiitef(e)fig = gestippeld, gevlekt.
Zitenter, m. — = torenwachter, torentiOrfeln, fcblv. (b.) = bestippelen, pointilleeren. blazer.
ttIO'fett, fcbtv. (b.) = aanroeren, (aan)dikken, XurntlaOtte,
= haan van den toren.
aanstippen; ('t vernis) stampen, stippelen.
= torenvalk.
Zurntlaffe,
Ziir, tv. —, —en = deur, (van een rijtuig) turntlijrutig torenvormig, torenachtig.
portier; bad gKanten ift hot bet Z. = staat voor ZurntsgIode, iv. = torenklok.
de deur, is dicht bij ; mit ber Z. ink tsau& fatten = turnt'hort) = torenhoog, zeer hoog.
met de deur in huis vallen; bet berfcbtoffenen Xurnt*ifie, iv. = torenhoogte, hoogte van
wren = met gesloten deuren; jeber febre een toren, verbazende hoogte.
bar feiner Z. = ieder bemoeie zich met zijn Zurntibfiter, tn. = cipier.
eigen zaken, elk kere voor zijn eigen deur; Zurnanotrf, m. = bal (boven aan den toren).
man fucbt feinen binter ber Z., Wenn man nicbt Zurnt'iraut, 1. = torenkruid.
felber babinter getbefen ift = zoo de waard is, Zurmjciiiff, f. = (ram)torenschip, monitor.
vertrouwt hij zijn gasten; zie ook lI n g e t, Zurnt'llfrOlvalbe, to.; 4010, to.; :uto, Iv.=
Stubt, Tor If.
toren If zwaluw (gierzwaluw) ; -spits (of -naald);
-klok.
u'ran, f. = Toeran, Turkestan.
= deurscharnier, deurduim.
Zileanger,
Zurneberliefb = kerker onder den toren,
turainifdi = Toeransch.
verlies.
-(e)i;,. -e = tulband.
Xuriban,
Zurntluditter, m. = torenwachter.
Ziiebattb, f. = deurhengsel.
Zurtniainne, = tinne van den toren, trans.
Zurblitte, iv. —, —n = turbine (rad, dat door de Zurit'anftalt, tv.= gymnastiekgebouw, gymnareactie van uitstroomend water in beweging stiekschool, inrichting voor gymnastiek.
wordt gebracht).
tuenen, fcbtv. (b.) = turnen, gymnastizeeren.
Zii're, zie T ii r.
— = turner, gymnast.
Zuener, m.
omlijsting van de deur, Zurnever,
ZiiVeintaffung,
= turnoefenin gen, gymnastiekkozijn.
oefeningen, 't turnen, 't gymnastizeeren.
Zurf (spr.: tort), m. —(eA = turf, renbaan, tuenerifit = gymnastisch, turn...
wedrennen.
Zuetterfitaft, tv. = turn- of gymnastiekvereeniging.
f. paneel.
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Xurttlfaigt, tn.; :geriit, 1. ; :4affe, tv. =
gymnastiek li reisje ; -werktuigen ; -zaal.
Zurttler', f. —(e)4, —e = tournooi, tornooi.
Zurnferlbaint, tv.; .bauf, in. = tournooillveld (of krijt); -prijs.
turttie'rett, fcbto. (b.) = een tournooi houden,
aan een tournooi deelnemen.
Zurnferlatt4e, iv. = tournooilans.
turttlerttiifflg = overeenkomstig de wetten
van 't tournooi.
Zurnier'Illotath m.; :Orei4, tn. = tournooi IIveld; -prijs.
Xurnier'rennett, 1. = carrousselrijden, ringrijden.
Xuritier'rfebter, nt. = kamprechter.
Xurnier'frOrante, in. = afsluiting van't strijdperk.
Zurnier'fpfel, f. = tournooi, steekspel, carroussel.
Zurnierluaffen, V., :ieug, f. = tournooiwapens.
Zur'1110 (spr.: Or ..), nt. —4, —4 = raap.
Zuruluttft, M. = gymnastiek.
Zurtt'Illehrer (ob. :uteifter), m.; :WO, tn.;
:rifle, tv.; :fad, tn. = gymnastiekilonderwij zer ; -plaats ; -afdeeling ; -zaal.
Zunt'llftuttbe, iv.; :fibung, to.; :unterridit,
tn. = gyrnnastiek Ales ; -oefening ; -onderwijs.
Zurnii i re, m. —, —n = tournure.
XurittuL tn. — = opeenvolging, reeks, rij,
geregelde volgorde; nacb bent Z. = geregeld,
om de beurt, in volgorde, volgens den rooster e.d.
Zurniliberein, nt; :Wart, m.; :pug, 1. =
gymnastiek 11 vereeniging ; -onderwij zer; -toestel
(of -kostuum).
Xiir' II iiffnutta, M.; :pfoften, in.; :rico', nt.=
deur II opening; -post; -grendel.
Ziir'llritta, in.; :fcliliiffel, tn.; 4cOnalle, ha.;
:fifitueffe, M. = deurilring, -sleutel; -klink;
-dorpel.
Ziir'floaft, m., JOalte, W. = reet of spleet van
de deur.
Ziiellfteber, In.; . ftur3, tn. = deurllwachter
(portier); -kalf (of bovendrempel).
ZurleItaube, tv. = tortelduif.
Zilebertleibuttg, W. = deuromlijsting.
Ziir'borimitn, tn. = portiere.
ZufrO, tn. —a, —e = fanfare; (stud.) beleediging; t I. = st!
Zuldie, iv. —, —n = kleurverf (voor teekeningen); cbinefifcbe Z. = Oostindische inkt.
tu'fitellt, fcbto. (b.) = fluisteren, smoez(epen.
tUliteit, fcbtv. (b.) = tot zwijgen aanmanen,
st! roepen, sussen; (ben 8ranb, einen Kufs
ruljr) blusschen, dempen; (een teekening) met
Oostindische inkt wasschen.
turcble'rett, zie toucOferen.

libel.

ZufiVraftett, tn. = verfdoos, kleurdoos.
Zufetypittfel, tn. = waschpenseel.
Zufcfrvidfltuttg, in. = teekening in Oostind.
inkt, gewasschen teekening.
Zu4'ettfunt, Zu4 ifutuut, f. –4 = Tusculum,
kalm buitenverblijf.
Zale, tv. ---., —n = toethoorn.
[l'u'te],Zitle, iv. —, —n = papieren zak,
peperhuisje.
Xuteli, tn. — = voogdij, voogdijschap.
tulett, fcbtv. (b.) = blazon, toeten.
tiilettburett, f. = boeket in kornet.
Zurbortt, f. = toethoorn, boom van den
nachtwachter.
Zulor, m. —4, ..to'ren = voogd, verzorger.
Ziirtel, tn. (u. f.) –4, –; Ziitlefeljett, f. ----&,
— = tittel, stip, puntje.
Zuni, f. —(4), — (4) = tutti (stuk voor alle
stemmen).
Zuttlfrutlf, f. —(0), —(0) = tuttifrutti,
allerlei.
[Ztuen'ter, tn. u. 1. —4, — = tweejarig
paard].
[Xtuiele, to. —, —n = zijstraatje].
Ztuift, m. —e4, —e = katoengaren; pruimtabak.
ZOni0 an', tn. —(e)4, —e = timpaan, drukraam.
Ztiut'pattott, Ztitn'Oartuut, 1. –4, . .na =
tympanum, handtrommel, trommelvlies;
ge velnis.
Z41), zie ZopuL
Iti'pe, to. —, —n = type, gegoten drukletter.
ZirPtIon, nt. —(e* —4 = Tyfoon (een
gigant); tyfon, orkaan.
ttititiiW = tyfeus.
Zt)'4'bu4, tn. — = tyfus.
WO tm#artia = tyfusachtig, tyfeus.
ttrIgninrctni = aan tyfus lijdende.
ttrpifti) = typisch.
Zr/Pogralobi, tn. —en, —en = typograaf, letterzetter.
UPoftralAie°, tv. — = typografle.
tti4aaral)411(0 = typografIsch.
Zirt/10, tn. —, ..pen = type, typus; Stempel, voorbeeld, karakter.
Zt)rattif, tn. — en, —en = tiran, dwingeland.
ZOratittel', tv. —, —en = tirannie, dwingelandij.
ZOratettettiock f. = juk der tirannie.
Zbrantnenutorb, tn. = tirannemoord.
ttgatt'Itift# = tiranniek, willekeurig, gewelddadig.
thrannifte'ren, fcbtv. (b.) = tirannizeeren.
Xtrrer, tn. —4, — = Tyrier.
ttyriftf) = Tyrisch.
tOrrbe'itifri) = Tyrrheensch.
ZA, f.: bi4 bum fet3ten Ti = tot 't uiterste toe.

U.
U, 1. = U; einem ein X fur ein U macben = iem.
knollen voor citroenen verkoopen.
u. = unb.
U. U. = unter Knbern.
U. a. = nub anbere.
U. U. = unb 114ttlice: en dergelijke (e. d.).
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.

u. a. a. C. = unb an anbern erten: en
op miler andere plaa,tsen, en elders.
u. 11.1u.a. =um %tin-wort tvirb gebeten:
antwoord verzocht.
I. *bet, 1. —4, —= kwaad; verkeerdheid, misstand; kwaal; ein nottnenbige4 it. = eennood42
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= dat is uit
zakelijk kwaad; ba4 ift born
den booze; fattenbe4 = vallende ziekte;
bon atvei ilbetn muf3 man ba4 fteinere tvabten =
van twee kwaden moet men 't beste kiezen.
II. ii'bel = slecht; onwel, naar, kwalijk, onpasselijk, misselijk; mir MO U. ik word naar,
misselijk; ba& matt einem it. = dat maakt
je misselijk, ziek; er mbar ft. bran = hij was
er slecht aan toe; itb(e)te 2ctune= booze luim
(bui), boos humeur; nicbt niet kwaad;
ettv. it. aufnebmen, augegen = iets kwaad of
verkeerd opnemen, uitleggen; ba4 gefatft mir
nicbt ft = dat bevalt me vrij wel; tvobf ober
it. = goedschiks of kwaadschiks; icb babe nicbt
it. tuft = ik heb veel lust, veel trek; er fiat
mir bid tibfe4 getan = veel kwaad gedaan;
iibie4 bon einem reben = kwaad van iem.
spreken; fie ift it. auf ibn au fPrecben = niet goed
over hem te spreken; zie ook mi tip i et en.
ben, f.-4 = ongesteldheid, onwelzijn.
It'beibefin
—, —en = misselijkheid, onpasirbeffett,
selijkheid.
Wbeittebutett, ft. (b.) = kwalijk nemen, ten
kwade duiden.
iilielneOnteriftft, irbeitteOlnifit = kwalijknemerig.
libenftattb, at.; =tat, rv.; =tater, m. =
mislistand (gebrek, bezwaar); -daad ; -dadiger.
= misdadig, kwaaddoend.
I. ii'belivotten, unr. (lj.) = (einem) kwalijk
gezind zijn.
II. ii'belhionett, I. = kwaadwilligheid, afgunst,
afkeer.
U'ben, fcbtv. (b.) oefenen; repeteeren ; in ettv.
geilbt fein = in iets geoefend of vaardig zijn;
Oerecbtigfeit, Oebutb, Onabe, Oarmberaigfeft
it = gerechtigheid enz. oefenen; eine $fficbt,
nun% Siffenfcbaft it. = een plicht enz.beoefenen; kritif it. = kritiek uitoefenen; ein 2ieb,
eine Same = een lied, een tooneel (in)studeeren; [f einen Uftten it. = zijn wil volbrengen; 91acbe U. = wraak oefenen; &Waft it. =
geweld gebruiken; Q3errat an einem it. = verraad jegens iemand plegen]; fide
--= zich
oefenen.
I. filler, Wilt). met Dat. en Akk.: boven:
ba4 Nib bangt it. bent Scbranfe = hangt
boven de kast; node it. ber %rbe ftebn = nog
boven aarde staan; er ftebt bocb it. ibm = hij
staat hoog boven hem (in rang, kennis enz.);
e4 fcbtvebt ein Unglitcf it. feittem tt.aupte =
boven zijn hoofd; — er rant it. ate empor =
steekt boven allen uit; er lit mir ben Stopf
getnacbfen = boven 't hoofd gegroeid; iver bat
ibn micb geftelit, gefe#t? = boven mij geplaatst? ba4 gebt ibm it. (ate& = dat gaat bij
hem boven alles; ba4 gebt it. twine feraf te,
it. meinen Zeritanb (it. meinen tioriaont), it.
atte4 erivarten = dat gaat boven mijn krachten,
boven mijn verstand (boven mijn begrip),
bie 9taf3en refit =
boven alle verwachting;
bovenmate rijk; it. 40 Z5'abre alt, bie bier.
liner binau4 = boven de veertig; [u. ba4
afte4=boven dat alles, daarenboven]; over:
fie reben fide it. hem erabe bie et.anbe =
over 't graf; feine 2efcbe tag it. bet fettle&
ebegtter4 = lag over dat van zijn tegenstander;
ft. hem Mod tragt er einen 43efa = over zijn
As; Scbneetvittcben it. ben Oergen = over
de bergen; it. ber Zaf et, it. Zit* inurbe
getrieben = over (aan) tafel werd aan

iiberarbeiten.

politiek gedaan; — ber deg geljt it. ben Q3erg =
loopt over den berg; Zratten ffiden it. feine
Sangen = stroomen over zijn wangen; eine
fcbivere 43ritfung fam ibn = een zware beproeving kwam over hem; er ftrecft feine t.anb
it. ibn au4 = over hem uit; tote fannft bu
ba4 it. bid) getninnen, it. ba4 sera bringen?=
hoe kan je dat over je hart krijgen? tauftmir ei4fatt U. ben Nitcfen = een koude rilling
loopt over mijn rug; it. ben aftti3 fe#ett =
over de rivier trekken of zetten; er ftecft
bie Obren in Scbufben = tot over de ooren
in de schuld; beute acct Zage = vandaag
over 8 dagen; it. einen regieren, tvacben =
over ....; ba4 ,Vanb = over ....;
(bie) atufficbt it. einen tjaben = toezicht over;
ttacbbenfen, grilbetn, fprecben, ficb sattfen, tacbett,
ficb freuen, fidj erbarmen, ftaunen U. = nadenken, peinzen over; frob, traurig it.
etto. = over lets; e4 finb fiber 1000 $erfonen
antvefenb = over de 1000 personen; aan
U. ber Zaf et, it. Zifcbe tvurbe 43ofitif getrieben
= aan (over) tafel, zie boven; bij her
Krbeit einfcbtafen = bij (onder) 't werk;
fteif3ig it. her Virbeit fein = vlijtig bij 't werk
zijn; binnen: it. ein Mine& = binnen kort;
in : er fist bunter it. ben Q3ficbern = hij zit
altijd in de boeken; it. her %net bergai er
ffen unb Zrittfen = in zijn angst; met:
fange 8eit it. ettv. aubringen = lang met iets
bezig zijn; na: it. furl, unb tang = na langer
of korter tijd; op: er tnurbe ft. einen Ziebitabt
betroffen = op (bij) een diefstal betrapt;
fie fiefen ft. fun ber = op hem aan; einen
Sit ub einen 2eiften fcVagen= op een leest
slaan; er macbt Scbutben it. ecittben =
schulden op schulden; ein Vat it. ba4 anbere
= keer op keer; ben Sieg it. einen babon,-tragen = de overwinning op iem. behalen;
[a. Kntrag = op voorstel]; nit: it. bie Scbnur
bauen, it. bie Strange fcbtagen = uit den
band springen ; zonder voorz.: er tvobnt it.
hem afu ffe = aan de overzijde van de rivier;
Pfui! ft. ben Zummfopf! = o, wat een domoor! fcb ties
mice ergel)n = ik verdroeg of
duldde 't; er ift it. atte serge = hij is er van
= den heelen
door; ben Zag, ben Sommer
dag, den heelen zomer; ba4 gebt
ben Spat
dat gnat te ver; her graben ift it. 5 auf3
brat = meer dan 5 voet breed; er ift it. eine
lode gebtieben = langer dan een week; e4
finb 1000 $erfonen anivefenb = meer dan;
ein Ota4 it. ben Zurft trinfen = te diep in
't glas kijken.
II. fiber (Mb.): it. unb it. blutenb = geheel en al
bebloed; it. unb it. fcbmutig = geheel met vuil
bedekt; er fit mir it. = hij is mij de Baas;
ba4 fit mir it., b babe 0 it. ik ben 't moe,
ik heb er genoeg van; Oetnebr ii.! = over
't geweerl
iiberaviern, fcbtv. (b.) = licht beploegen;
Wberadern = te ver ploegen.
itherair = overal; it. mit breinreben = over
alles meepraten; it. mit babel fein = aan alles
meedoen; [over 't algemeen, over geheel,
trouwens, ten minste].
iiberan'itrengen, fcbtv. (b.) = overspannen,
te zeer inspannen.
= overspanning.
iiberan'ftrenguttg,
iiberant'inorten, fc0tv. (lj.) = leveren, overleveren, overgeven.
itherar'initen, fcbtv. (b.) = o'verwerken, nl.
verbeteren, omwerken; overwer'ken; fide it. =
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zich overwer'ken; ieberarbeiten = er over
werken; o'verwerken (nl, over den tijd).
r'beitung, tv. —, — en = omwerking.
ilbera
11"berarntel, m. = overmouw, morsmouw.
iiberaue = zeer, bijzonder, buitengewoon,
bovenmate.
frberbau, tn. =- uitbouw, bovenbouw; overbouw.
iiberbausen, fcbiti. (1.) = geheel bebouwen;
irberbauett = boven bouwen.
Wbertiebaltett, ft. (b.) = overhouden.
it'berbeitt, f. = zenuwknoop, overbeen,
schuifelbeen.
ii'berbett, f. = bovenbed.
ii'berbiegen ftri), ft. (u.) = zich over (iets)
buigen.
iiberbielen, ft. (b.): einen it. = hooger bieden
dan een ander; hooger inzetten (in 't spel);
overtreffen (in vertoon, in beleefdheid); [chi).
it. = meer bieden dan iets waard is]; WO
a. = met elkaar wedijveren.
iiberbit'bet = overbeschaafd.
it'berbinbe, tn. = verband.
ii'berbinbett, ft. (b.)= er over binden; fiber:
bin'ben = verbinden.
Aberbittung, to. = overbeschaving. .,
irberbleibett, ft. (f.) = o'verblijven ; bie11 b er.
bit e'b enen = de overblijvenden.
ii'berbleibfel, f. —t, — = overblijfsel, rest.
frberblIct, In. = blik, gezicht, aanblik; overzicht.
iiberbliclen, fcbto. MO = een blik werpen op,
bekijken, overzien'.
ii'berbrettt, 1. —t, —= modern café chantant.
iiberbrinsgen, unr. (t.) = o'verbrengen, overhan'digen; ia'berbringen - over (iets heen)brengen (bijv. over een rivier); er bringt ben
tanbiebub nicbt Uber = hij krijgt den handschoen er niet over (over de hand).
iiberbritt'ger, tn. = overbrenger, brenger (van
een brief).
iiberbritt' num iv. — = overbrenging.
iiberbriiclett, fcbto. (b.) = overbruggen.
iiberbiir'ben, fcbtv. (b.) = overla'den.
ftberbiir'bung, tv. — = overla'ding.
itberbacb, 1. = afdak, luifel.
iiberba'*tt, fcbto. (b.) ?------ een dak maken op,
dekken.
iiberban'ern, fcbto. (t.) = overleven, 't langer
uithouden dan.
sberbecte, tv. = bovendeken.
ft
irberbeciett, fcbtv. (b.) = over (iets) leggen;
iiberbeclen = overdek'ken, bedekken.
iiberbent' = bovendien.
iiberbettlen, unr. (lj.) = overdenken, overpeinzen.
iiberbtee = buitendien, verder, overigens,
bovendien, behalve dat, daarenboven.
it'berbrufb tn. ..uffo = verveling, oververzadiging, zatheid.
ii'berbriiffig: einen, eine ate [jemt., einer
Sacbe] U. merben, fein = tem., iets moede of
zat worden, zijn; er genoeg van krijgen, hebben.
iibereit' = overhoeks; verkeerd, in 't honderd.
iibererlett, fcbro. (b.) = overijlen, overhaasten;
[inhalen, achterhalen].
iiberettf = overijld, overhaast, ondoordacht.
Uberellung, tn. —, —en = overhaasting,
overijling.
iiberetuan'ber = over elkander, over elkaar.

iiberffitien.

fiberetnan'bergtegen, 4tegen, :frOtagen =
over elkaar leggen, liggen, slaan.
I. iibereittiontntett, ft. (f.) = overeenkomen,
't over iets eens worden; [overeenstemmen].

II. ilbereinlontutett, f. —u, —; iibereitt'z
fun% to. = overeenkomst, verdrag.
iiberetnIttnttett, fcbto. (b.) = overeenstem-

men, eensluidend zijn, van 'tzelfde gevoelen
zijn, overeenkomen.
iibereinItimitenb = overeenstemmend, overeenkomstig, eensluidend, conform.
iib
ereittltimmUng, to. = overeenstemming,
overeenkomst.
[iiberein'treffen, ft. (f.) = overeenstemmen].
ithereffen flit, ft. (b.) = zich overeten, te
veel eten.
ii'berfatren, ft. (b.) = o'vervaren, o'verbrengen, o'verzetten; ii., (f.) = o'vervaren, o'versteken; iiberfairren, (lj.) = overrij'den, overva'ren: [mit bent Scbtoanutte U. = met de
spons over iets heengaan].
ft'berfabrt, iv. = overvaart, overtocht.
ft'berfatf, in. = overval, verrassing, plotselinge aanval, overrompeling.
fiberfaClen, ft. (b.) = overvallen, overrompelen, verrassen; ber Scbfaf itberfiel tnicb =
overmande mij; an Scbauber ilberfiel micb =
een huivering greep mij aan of beving mij.
iiberfeilen, fcbiti. (b.) = verschaven, verbeteren.
ii'berfettt = overfijn, al te fijn.
fiberfteniffen, fcbto. (f'.) = vernissen, lakken.
fiberfteityten, ft. (b.) = omvlechten, overvlechten.
ii'berffiegen, ft. (1.) = o'vervliegen, vliegen
over; iiberftlegett, (lj.) = doorvlie'gen, vlug
doorloo'pen, doorbladeren, overheenvliegen;
[achterhalen, voorbijsnellen].
frberftleger, m. = hoogvlieger.
Wberftlefien, ft. (f.) = o'vervloeien, o'verstroomen, buiten zijn oevers treden; fiber:
fate' en, (b.) = overstroo'men.
iiberitirgeln, fcbtn. (ti.) = overvleu'gelen, overtreffen, achter zich laten, voorbijstreven; (mil.)
omtrekken.
ft'berftuft, m. = overvloed; Ito U. --.-- in overvloed; U. an ettn. = overvloed van iets; aum
U. = ten overvloede; ['t o'vervloeien].
ieberfiiifftg= overbodig, overtollig; overdadig.
irberfluten, i4to. (f.), zie irberflieten,
iiberffulen, fcbtv. (b.) = overstroo'men.
iiberfluttung, to. — = overstrooming.
iiberfor'bern, fcbto. (b.) = overvra'gen.
ft'berfradjt, to. = overvracht, overbagage.
itherfradrten, fcbtv. (b.) = overvrach'ten,
overla'den.
iiberfra'aett, fcbto. (lj.), einen = fem. meer
vragen dan hij weet.
iiberfrerfen WO, ft. (b.) =zich overeten, zich
te bersten eten.
ii'berfitOren, fcbtn. (b.) = o'verbrengen, o'verzetten, transporteeren; iiberfiityren: einen
(bon env.) it. = tern. (van schuld) overtuigen,
't overtuigend bewijs van zijn schuld aanvoeren; (een markt) overvoe'ren.
erfiibrung, tn. = overbrenging, overbrug
ii'b
(over een spoorlijn); itberfiityrung, to. =
't overtuigen (van schuld).
itberfiiffe, to. = groote overvloed.
iiberffillen, fcbto. (b.) = te vol maken, overvol maken; ben Varrt mit einer flare ft. =--overvoe'ren.
42"
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fiberfiint' = overvol.
fcbtn. (b.) = overvoe(de)ren.
tbergabe, — = overgave (van een vesting); overhandiging (van een brief); aflevering (van waren); overdracht (van een zaak).
tbergang, nt. = overtocht (over een rivier);
overweg; overgang (naar den vijand,
't adagio in 't allegro enz.);
ift nur ein it.
't gaat gauw over.
:Periobe, it.;
llibergangClbeftintinurtg,
3elt, tn. = overgangslibepaling, -periode; -tijd.
WbergangNettet, nt. = plakbriefje (op goederewagens).
iybergar = overgaar, te gaar.
= overgordijn.
U'bergarbine,
iiberge'bett, ft. (b.) = (een brief, een vesting)
o'vergeven; bent Zructe it. = in druk geven;
ber ffentliobfeit ti. = openbaar maken; fief)
= zich overgeven; overgeven, braken;
bad ift aunt = dat is om er misselijk van
.:te worden.
—, —en = iibergabe.
ltbergeibung,
tbergebot, f. = hor,ger bod.
unr.
(f.) = o'vergaan, o'verlooii'berge0(e)tt,
pen; Sumaeinbe it. = naar den vijand overgaan of overloopen: au einem anbern Oegetv
ftanbe, in ein artbra Zempo, in aliutni4, in
Wining it. = tot een ander onderwerp, in
een ander tempo, tot verrotting, tot gisting
overgaan; bie ntid) gebt it. = loopt over; bie
9.tugen gingen ibm fiber = hij kreeg de oogen vol
tranen; tre4 (tuobon) ba& ,f)era boll ift, bed (babon)
gebt ber Wtunb fiber = waar 't hart vol van is,
daar vloeit de mond van over; iibergeb(e)tt,
(b.): einen, ettn. ft. = iem., iets over 't hoofd zien ;
voorbijgaan, overslaan, passeeren; eine atecD,
nungeen rekening nazien of doorloopen;
ein Gelb = over een veld gaan, 't toezicht
hebben op een veld; [overtreffen; overvallen,
bevangen].
liberge'bung, tn. — = ('t) voorbijgaan, overslaan, passeeren.
Wbergelebrt = overgeleerd, al te geleerd.
Wbergenug = meer dan genoeg.
irbergefebnaPlit = gek, getroebleerd, niet
snik.
Wbergelvalt, in. = overmacht.
ft'bergetnic4t, f. = overwicht; meerderheid,
grooter invloed.
ifbergieten, ft. (lj.) = gieten over; overgieten
(in iets anders); = overgie'ten,
begieten.
fcbiro. (b.) = pleisteren, met gips
overdekken.
= overgelukkig, al te gelukkig.
iibergorbett, fcbrn. (b.) = vergulden.
iibergralen fief), fcDtn. (b.) = met gras begroeien, vol gras groeien.
iebergreifen, ft. (b.) in jem . Oebiet, limt =
inbreuk maken op, ingrijpen in.
lts bergriff, m. = inbreuk, ('t) ingrijpen.
= overgroot, verbazend, kolossaal.
tbergut nt. = ('t) overgieten, begieting; bepleisterin g, laag (van kalk, gips, was, suiker e.d.).
iisberbatten, ft. (b.) = houden over (iets);
.overhouden; overvragen; ook: afzetten.
Wberbattb, zie Cber ban b.
iiber4attbstte4tnen u. Wberhanbnebuten, ft.
= veld winnen, (te) dikwijls voorkomen,
zeer toenemen.

l
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ft'berbang, in. = over 't terrein van den
buurman hangende takken en vruchten.
ii'berbattgen, ft. (b.) = over iets keen hangen;
uitsteken (van rotsen, muren), Overhangen.
Wberbangen, fcbtn. (b.) = Overhangen, overheen hangen, bedekken met; iiberbattigen=
geheel behangen, bedekken.
iiberbaulten, fcbtv. (lj.) = met een waas
overdekken, overwa'zen.
iiberDiiitsfen, fcDtn. (b.) = overladen, oversteipen; [op elkaar stapelen].
iiber4au4t': bie Vbete ift bier it. niebrig = over
't algemeen of over 't geheel laag; Wenn icb
retie als ik al op reis ga; eine 9fttberung ift
it. nfcbt nottnenbig = is heelemaal niet noodig;
inortiber fottte er ficb it. tingftigen? = waarover
zou hij zich toch eigenlijk ongerust maken?
er gab rut it. gni* recbt beiter au%ufebett
hij deed in alle opzichten moeite...
=
iiberbe'ben, ft. (f).): einen ether Sa*
iem. van iets ontheffen of ontslaan; iem. iets
besparen; WI) = zich vertillen; zich aanmatigend gedragen; ficb ether Sacbe = zich
op iets verheffen, z. verhoovaardigen, z. laten
voorstaan; [ficb ether Sacbe it. = zich van
iets afmaken].
= aanmatigend, druktemakerig,
brani.
iiberDebilMielt, tn. —, —en = aanmatiging,
grootspraak.
überbe'bung,
—, —en = onthefling; aanmatiging, zelfverheffing.
iiberhervu, ictUil. (b.) = te heet stoken, te
.zeer verwarmen.
WberbentbcOen, f. = halfhemdje, frontje.
ii'berbetfen, ft. (b.) einem = ergens overheen
helpen (eig. en fig.).
iiberber' = overheen, er over.
iibertin' = overheen; voorbij; vluchtig, oppervlakkig, bovenop.
Wberbori) = zeer hoog, buitengewoon hoog.
fcbin. (b.) = in hoogte overtreffen; itberbi3benbe eitrbe = meerderwaardigheid, superioriteit.
Wberboten, fcbtn. (b.) = Overhalen, overheen
halen; iiberiplen inhalen, voorbijhalen,
voorbijstreven, voorbijkomen; bc0 ift Rana
itberbott = uit den tijd, daar zijn we overheen.
iiberba'ren, fcbin. (b.) = overhooren, laten
opzeggen; niet hooren, onopgemerkt laten;
fcb babe a itberbiirt = 't is mij ontgaan.
iiberDiiVfett, fcbtn. (b.) = overslaan, overheen
loopen; huppelen over.
irberirbifcb = bovenaardsch.
afjakkeren, afbeulen.
iiberia'gett, fcbtn. (lj.)
ieberiabrig = overja'rig.
fcbtn. (b.) = overkal'ken, kalken.
ii".bertippen, fcbin. (b.) = omwippen, omgooien;
u., (f.) = omslaan, omwippen, omkantelen.
= cementen, pleisteren.
fcbui.
iiberffe'ben, fd)h).
= beplakken, overplak'ken.
Wberitelb, f. = overkleed.
fiberfteiben, fittn. (b.) = bekleeden, overtrek'ken.
iiberfterftern, fcbtn. (b.) = stijfselen, met
stijfsel besmeren, overplakken.
Wberting = waanwijs, erg wijs, overknap.
ii'bertnaPfeit, fcbtn. (b.) = overheen knoopen.
Wberfortyn, fc0). (1.) = Overkoken.
irberfontutett, ft. (f.) = Overkomen, er over
komen,iiberionentett,(.)= Overkrij gen, krij-
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gen, erven (een ambt, recht); Scbrecfen, Kngft
itberfotnint einen = overvalt of bevangt iem.,
komt over iem.; einen, eine Stabt = overweldigen, vermeesteren.
fcbtv. (b.) = overkooten (van een
paard).
Wbertabett, ft. u. fcbtv. (b.) = o'verladen;
iiberia'bett = overla'den, overstel'pen.
ftüeria'bung, tv. = overla'ding.
= overlandpost, overlandftberlanb'poft,
mail.
Wberlaffett, ft. (b.) = er over laten; overlaten,
laten staan; iibertaffen = overlaten, afstaan,
prijsgeven; ficb leiden Oebanfen it. = zich
aan zijn gedachten overgeven; ficb (einen
2eibenfcbaften it. = zijn hartstochten vrij spel
laten.
liberfarfen, f., itberfarfung, iv. – = afstand, ('t) overlaten.
it'bertaft, tn. = overlast (te zware last, hinder, moeite).
iiberia'ften, fcbtu. (b.) = overla'den, o'verbezwaren; Von (t)t)Votberen itberfaftet = overbezwaard met hypotheken.
iisbertaftig = overlastig, te zwaar geladen.
overlastig, al te lastig.
Wberiiiftig
Wberlaufett, ft. (f.) = o'verloopen, overstroomen; aum aeinbe U. = naar den vijand Overloopen; hie Gaffe fiiuft ibm itber = hij wordt
kwaad; iiberlattlen, (l.) = doorloopen (een
rekening, een brief); ein Scbauber iibertiiuft
micb, e4 itberftiuft mitt (felt) = ik krijg een
rifling over de leden; feine $atienten ii.ibtt =
overloOpen hem, maken 't hem door hun bezoeken lastig; ein ninb U. = omverloopen;
fief) iiberfaulen = zich overloo'pen, zich
.overmoe loopen.
it'berfaufer, tn. = overlooper, dezerteur.
Wbertaut = zeer luid, al te luid.
iiberieben, fcbtv. (b.) = overlèven; er itber,
feet bie Vtacbt nicbt = hij komt den nacht
niet (levend) door; ilberiebter Orel4 = afgeleefde grijsaard; „ber Zag ift ilbertebt" = de
dag is doorleefd; ettv. bat ficb itberfebt = heeft
zich overleefd, is verouderd, is uit den tijd.
Wberfeben4grofi = meer dan levensgroot.
Wberiegen, fcbtv. (f.) = overheen leggen; ein
Stinb it. = over den knie leggen; fid) au tveit
it. = to ver over iets heenliggen (over een
brugleuning bij v.); iiberle'gen = overleg'gen,
=
overwe'gen, overdekken; icb wirt mir'4
ik zal er eons over denken; afie4 mobt fiber:
feat = alles wel overwogen; ook belegen.
iiberte'gen, = overtreffend, hoogerstaand,
meerder, superieur; uit de hoogte; einem
it. fein = iem. overtreffen, de baas zijn, boven
iem. staan; er ift font an 93egabung it. = hij
wint 't van hem in aanleg.
= meerderheid, overilberle'gett4eit, tv.
wicht.
iiberteglant = bedachtzaam, voorzichtig.
— = overleg, overweging,
ilberlegung,
nadenken; nacf reifficber U. = na rijp beraad.
liberte'gungnraft, tv. = overleg, oordeel.
[ii'berlei, = overbodig, te veel, onnoodig,
meer dan genoeg; moede, zat].
ii'berfetten, fcbtv. (1.) = geleidelijk overbrengen, overheen leiden.
Wberternen u. iiberfer'nen, fcbtv. (b.) = overleeren, repeteeren, nog eens doorzien (een les).
Wberlefett, ft. (b.) = vluchtig door'lezen;
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iibertelen = over 't hoofd zien bij 't lezen,
overslaan.
fcbtv. (b.) = overleveren, (waren)
afleveren; (een brief) overhandigen, afgeven.
lieferung, = overlevering, afleveiiber
ring, traditie.
ii'berflegetage, 43t., wit, tn. = overligdagen.
iibertiltett, fcbtv. (b.) = verschalken, to slim
of zijn, foppen.
Wbernt = fiber bem.
iibernta'Men, fcbtv.(b.)=overmaken,(-)zenden.
= overmacht.
itberittadit,
iyberntactittg = overmachtig.
libernta'rOung, tv.—=overmaking,(-)zending.
iiberntalen, fcbtv. (b.) = beschilderen; retoucheeren, bijschilderen.
itberntan'tten, fcblv. (b.) = overmannen,
overwinnen, overweldigen.
'berntafb f.= overmaat ; overdaad, overvloed.
it
Wberntaflig = overmatig, bovenmatig, buitengewoon, buitensporig; nicbt U. niet
bizonder.
= overdaad, buitenspoiherntafiigreft,
righeid.
fiberntau'ern, fcbhi. (b.) = overmet'selen.
iiberntaulen, fcbtv. (b.) = omverpraten, af.snauwen, overschreeuwen.
Irbertnenfr4, m. = buitengewoon (hoog, boven
alle goed en kwaad staande) mensch, -Obermensch.
Wberntenfriat = bovenmenschelijk.
iiberntiftein, fcbtv. (b.) = o'vermaken, o'verzenden, verzenden.
[iiberntij'gett, unr. (b.) = overweldigen, beheerschen, overreden, er toe brengen].
Wberntorgen = overmorgen; ber Wberntor:
nenbe Zag = overmorgen.
iibermWben WO, fcbtv. (b.) zich overwerken,
zich to veel vermoeien.
ftbermWbung, to. — = oververmoeidheid.
itberntut, m. = overmoed, aanmatiging, verwaandheid; moedwil.
Wberntiitig = overmoedig, aanmatigend, verwaand; moedwillig, dartel, baldadig.
iibernarlyten, fcbtv. 0.) = overnachten.
WberniAtig = van 66n nacht, kortstondig;
it au4feben = er uit zien, alsof men den nacht
wakend heeft doorgebracht; afgetobd.
ft.;bernabrite, to. — = overneming, overname;
U. einen 91IntO, einer %rbfcbaft = aanvaarding
.yan een ambt, van een erfenis.
1Vberna4t, tv. = overhandsche naad.
[it'bernante, m. = bijnaam, spotnaam].
iibernar'ben, fcbtv. (f. u. b.) = een litteeken
worden; met litteeken(s) overdekken; met
een plantaardige laag overdekken.
WbernatittlicO = bovennatuurlijk.
ii'bernetmen, ft. (b.) = overnemen (een slag
zich met
in 't kaartspel); iibernefrnten
jets belasten ; (eon ambt, opdracht, erfenis)
aanvaarden; (taak, verplichting, verantwoordelijkheid) op zich nemen; einen = iem. afbeu len, te veel van iem. vergen: [overmannen,
bevangen; to veel laten betalen]; ficb in ettv.
it. = onmatig zijn in jets, zich to buiten gaan.
iiberneWnter, m. —4, — = aanvaarder, ondernemer.
Wberorbnett, fcbtv. (b.): eine Sacbe ether anbern
= stellen boven een andere.
its berOroburtion, tv. = overproduktiel
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fiberquer' = overdwars.
fiberra'gett, fcbiv. (b.) = uitsteken boven; efnen
an eri3f3e, an 3erftanb = in grootte, in
verstand boven iem. uitsteken, iem. overtreffen.
fiberranlen, fcbiv. (b.) = overgroei'en, met
zijn ranken bedekken.
fiberragfc4en, fcbiro. (b.) = verrassen.
liberralMung, m. —, —en = verrassing.
ii'berrettnen, fcbiv. (b.) = o'verrekenen; fiber:
rerffnen = berekenen, begrooten.
iiberre'ben, icWo. (h.) au etiv. = tot iets overreden, overhalen, tot iets brengen; [eitten
(einem) env.
= iem. iets voor waar doen
aannemenj.
Mem'Wang,
—, — en = overreding.
tiberre'bung4 Babe, W.; :fraft, to.; :funft,
iv. = overredings II gave; -kracht ; -kunst.
u'berreidj
overrijk, bovenmate rijk.
fiberreritien, fc4to. (l.) = o'verreiken, aanreiken; overtreffen.
it'berrefiter, m.
— = overreiker, overgever, overbrenger, brenger.
iillerrehttiM = overrijk, overvloedig.
itiberreif = overrijp.
it'berreife, iv. = overrijpheid.
fiberreilett, ft. (b.) = (te paard) inhalen,
voorbijrijden; omverrijden, overrijden; (ein
l3ferb) afrijden, afjakkeren, afbeulen.
fiberrer3ett, ici)tv. (b.) = overprikkelen.
iiberret3r4eft, tv. — = overprikkeling.
itherreit'nen, fcbiv. (b.) = voorbijrennen; omverrennen.
It'berreft, m. = rest, overblijfsel.
fi'berr4eittife4 = 0 verrijnsch.
it'berrocf, m. = overjas; overrok, bovenrok.
iiberrunt'pein, fcbiv. (b.) = overrompelen,
verrassen.
iiberrunt'petung, tv. —, —en = o verrompeling.
= iiber bad.
fiberfilen, ROI (b.) = overzaai'en, bezaaien,
geheel bedekken, vol strooien.
iiberfal'3ett, fcbtv. (b.) = te sterk zouten.
ii'berfatt = overzat, oververzadigd.
fiberfürtinen, ic4to. (4.) = oververzadigen.
iiberfiitligung, iv. — = oververzadiging.
fiberfitarten, fcbto. (l.) = overklin'ken, sterker
klinken dan, overstem'men, verdooven.
fiberfdiatlett, fcbtv. (t.) = overschaduwen.
fiberfc4iit'3ett, fc4tn. (4.) = overschatten, te
hoog schatten.
ii'berfMau,
= onderzoek, inspectie.
fiberfrimus ett,
(t.) = overzien'.
fi'berfitannten, fcbio. (b.) = overschuimen.
fiberfiticlen, fdpv. (b.) = overzenden, oversturen.
fi'berfMiefgn, ft. (ti.) = overheen schieten,
voorbijschieten, voorbijrennen; gxembIare =
boven 't getal drukken; iiberfcbietenbe
fraft = te veel aan volkskracht.
(4.) = overvaren, overbrengen, Overzetten; (f.) = overvaren; fiber:
frniffen : bad deer = de zee overvaren.
It'berittlag, m. = omslag, opslag (aan e€n
kleedingstuk); schouderkraag; omslag, kompres; overslag, raming; (aan een balans)
do orsla g.
ieberfc4laqett, ft. (b.) = omslaan, overslaan
(een mantel, deken); omslaan, omvallen; (van de
balans) doorslaan ; (van vonken) overspringen ;
(van de stem) overslaan; fein 2acben fcblug
in em (t■ uften fiber = ging in hoesten over;
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bad fcbiligt in mein aacb fiber = dat komt
in mijn vak; fiberfrifia'nen, (40= o'verslaan,
onopgemerkt laten ; overslaan, ramen, begrooten ; it. ob nicbtd bergeffen fei = nagaan, nazien,
of ..; mit Scbimmet = met schimmel bedekt ;
bad eaffer l it
= eenigszins verwarmd;
= achterover slaan (van paarden), een
luchtsprong achterover maken, omtuimelen.
fiberfrftlei'Men, ft. (b.) = besluipen.
fiberfc4ferertt, fcWv. (b.) = versluieren, sluieren.
fiberfdmie'rett, fcbiv. (b.) = besmeren.
Wberfeljnal*en, fcbto. (1.) = uitschieten (van
een slot); overslaan (van de stem); zie ook
itbergefcbitappt.
fiberfdpterett, fcbio. (b.) = oversneeu'wen,
besneeuwen, met sneeuw bedekken.
ii'lberPtreibeit, ft. (b.) = schrijven boven; (een
bedrag) Overschrijven, transporteeren; fiber:
frlyel'ben = (een blad) volschrijven; (een
verhaal) van een opschrift voorzien; lute ift
welk opschrift
bad Oiebicbt iiberfcbrieben?
heeft dat gedicht?
iiberfrbrerett, ft. (b.) = overschreeuwen.
iiberftOreften, ft. (b.) = (hie %retie) overschrijden; (einen atuf3) Overtrekken ; (ben are.
bit, feine Zortmacbt) overschrijden, te buiten
gaan; (bad (ref et.) overtreden.
ltberfMreiluttg, Iv. —, —en = overschrijding,
overtreding.
li'berfitrift, iv. = opschrift (van een monument, een gedicht); adres (van een brief);
hoofd (van een brief).
li'berroijuh, m. = overschoen.
fiberfMurbet = diep in de schulden zittend,
vol schulden, met schulden belast.
lib erfcbui'buttg, tv. — = overstelpende schuldelast, insolventie.
li'berfelmfb m. = overschot, surplus, saldo.
ii'berid)fiffi g = overschietend.
Wberfcl)fitten, fcbto. (b.) = Overgieten, Overstorten; fiberfrftfitlen = overgie'ten, bedekken; mit Med = begrinten; (mit ZorhAirfett)
o verstelpen.
—(e)4 = (fig.) overvloed,
itberfeljtvang,
('t) overvloeien.
fiberfithtfinq'firft, zie iiberre4toenglic4.
fiberfefttnentIttett, ic4tv. (4.) = overstroo'men.
iiberfeffluentlitung, iv. —,—en=overstrooming.
fiberffttnettgliff) = overvloedig, overdreven,
eindeloos, onmetelijk, onbeschrijfelijk.
=overvloed; geesterf c4tuengliVeit,
vervoering, geestdritt, overdrevenheid.
irberfcfttuintnten, ft. (i.) = Overzwemmen.
= overzee; bon
ii'berfee = overzee; naclj
= van overzee.
Wberfeeifrn = overzeesch.
fi'berfegetn, fcbtv. (1.) = naar den overkant
zeilen; fiberfe'neln, (ti.) = (de zee) oversteken;
(ein Scbiff) voorbijstevenen, voorbijzeilen; in
den grond zeilen, overzei'len.
fiberfeirbar = overzienbaar, te overzien.
fiberfel)ett, ft. (p.) = overzien', een goed inzicht hebben in; bekijken, monsteren; (een
brief, opstel) door'zien, door goopen, einen =
iem. (in inzicht) overtreffen; over 't hoofd
zien, niet zien, voorbijzien; einem etiv. ii =
iem. iets niet aanrekenen, 't van hem door
de vingers zien.
= onoplettendheid; toeltberfeben, 1.
gevendheid.
= overzalig.
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iiberfensben, unr. (b.) = Overzenden, doen
toekomen.
iiberfeifbar = vertaalhaar.
iisberfetfen, fcbtu. (b.) _ (over een water) overzetten, 6 verhalen, (f.)=overvaren ; iiberferaett,
fcbtv. (b.) = vertalen, overbrengen; [overvoe'ren, te stark bezetten; afzetten, te veel
.laten betalen; overspringen].
ltberfet'or, m. .—, — = vertaler.
iiberferattng, Yu. —, — en = vertaling; li'bev
...fawn!' = versnelling, gearing.
itberfet'3ung4metbobe, iv.= vertaalmethode.
ii'berfitbt, tn. = overzicht, korte inhoud.
ii'berficbtig = verziend.
ii'berficbttleb = overzichtelijk, gemakkelijk te
overzien; duidelijk, helder.
it'berficbtlid)fett, tv. — = overzichtelijkheid,
duidelijkheid, helderheid.
*be-040001cm, m. = overzichtsplan, plan
van 't geheel.
ii'berfiebetn, u. itherfies beln, fcbtn. (f.) =--- (naar
een andere plaats) verhuizen, zich (ergens
anders) vestigen.
iiberfit'bern, fcb iv. (t.) = verzilveren.
ii'berfinttlicb =bovenzinnelijk, bovennatuurlijk.
itberfinnticbtelt, iv. = bovenzinnelijkheid.
fiberfont'inern, fcbtv. (ti.) = gedurende den
zomer houden, den zomer laten doorbrengen;
den zomer doorbrengen, overzomeren.
ii'berfp.annen,fcbin.(b.)=spannenofuitspannen
over; überfltan'tten = overspan'nen (met een
zeil bij v.); overspannen, te sterk spannen (een
boog, de hersenen, zenuwen); ein itberfpannter
Renfcb = een overspannen mensch.
fOannt'beit, itberfpan'nung, iv. — =
itber
overspanning.
iiberfOin'nett, ft. (t.) = overspinnen.
itsberfOringett, ft. (f.) = overspringen, springen over; iiberfOrtn'gen, (b.) = (een sloot)
overspringen; (bij 't lezen) oversprin'gen,
Overslaan; einen im Ktnte U. = iem. voorbijkomen ; (bij bevordering) passeeren; WI) ft. =
zich overspringen, zich een ongeluk springen.
iiberfprit'3ett, fcbtu. (b.) = overspatten, geheel
bespatten.
ii'berfOrubeln, fcbin. (t.) = Overborrelen,
Overkoken; bon Tail ft. = tintelen van geest.
ii'berftiittbig = te oud (van boomen); overrijp;
(bot.) vast.
iiberfte'eben, ft. (b.) = Overtroeven, Overnemen.
ii'berftei(e)n, unr. (b.) = (voor)uitsteken;
iiberfteb(e)n = (ziekte, gevaar) te boven komen; (onderzoek, examen) doorstaan, er aan
voldoen; (eine fcbtvere Belt) d6Orkomen; lane
Zienft3eit it. = zijn tijd uitdienen; ba& ift
ilberftanben = dat is geleden of voorbij; eine
Queffe, bon lorbeeren itberitanben = waarover
laurieren stonden.
iiberfteig'bar = overklimbaar, overkomelijk.
ii'berfteigett, ft. (1.) = Overklimmen, er over
klimmen; Overloopen. Overstroomen; fiber:
ftergett, (b.) = (een berg) Overtrekken, (een
muur) Overklimmen; overtreffen, te boven
gaan; bad itberfteigt meine Strtifte = dat gaat
boven mijn krachten.
ftberftegung, Iv. — = overtocht, overklimming.
iiberftet'gern, fcbtv. (b.) = (etnen) hooger bieden
dan een ander; (den prijs) opjagen.
iiberfteiglict = te overklimmen.
iiberftteten, fcbtn. (b.))=---horduxen,,volborduren.
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iiberfttnentett, fcbtv. (b,) = overstem'men,
overwinnen (met stemmetal).
ii'berftd4 = overtrotsch, erg trotsch.
iiberftopsfen, fcbtv. (b.) = (een kleedingstuk)
stoppen; (een pijp) te stijf stoppen.
iiberftrablen, fcbtv. (b.) = overstra'len, overschij'nen (eig. en fig.).
fiberftreiscben, ft. (lj.) = overstrij'ken, bestrijken.
ieberftrafen, fcbtv. (1j.) = er overheen doen
of trekken.
Iiiberftren'gett, fcbtv. (lj.) = te zeer inspannen.]
iiberftreu'en, fcbtu. (b.) = bestrooien, vol
strooien.
irberftriinten, fcbtv. (b.) = O'verstroomen,
o'vervloeien, iiberftriruten, (1.) = overstroo'men.
itsberftruntOf, m. = bovenkous.
ii'berftiittlen, fcbtv. (ti.) = over (iets) heen
zetten of plaatsen.
irberftiiraett, fcbtv. (b.) = er overheen ofer op
storten; (f.) = omvallen, neervallen, omstorten; overgaan in, zich uitstorten in; fiber:
ftiir'3en, fcbtv. (b.) = overhaasten, te zeer
aandrijven, te haastig doen; fl. ii. = zich
overhaasten.
liberftitr'3ung, it% —, —en = overijling, overhaasting.
ii'berfiiti = overzoet.
iibertitletn, fcbtu. (lj.) = met hout beschieten,
betimmeren.
iibertitu'ben, fcbtv. (b.) = verdooven (door
veel geraas).
iibertau'efjett, fcbtv. (b.) = doorsaan (eitt
amen 3. 93.); er bat e& ithertaucbt = hij is
't te boven gekomen (eine Stranfbett 5. Z.).
ii'berteuer = overduur, te duur.
iiberten'ern, fcbtn. (lj.) = overvra'gen, te veel
laten betalen, te duur verkoopen.
iibertiit'Oetn, fcbtv, (ti.) = beetnemen, voor
den gek houden, afzetten.
iibertij'nett, fcbtv. (1.) = overklin'ken, overstem'men.
ii'bertrag, in. —(e0, .. trage = transport,
overbrenging (van een bedrag); U. auf bie
anbre Seite = per transport.
iibertrag'bar = over te brengen.
ii'bertragett, ft. (t.) = overdragen, overbrengen, transporteeren; iibertra'gen = (in
een ander boek, op een nieuwe rekening)
overbrengen, overschrijven, transporteeren;
einem ettu. it. = iem. iets Overdoen, overdragen; (ettv. auf einen anbern) doen overgaan;
(in eine andere Spracbe) vertalen, overbrengen;
(muziek) transponeeren ; [verdragen, te boven
komen]; ffeti ii. = zich verbeuren, zich een
ongeluk dragen ; it b er tr a'g e n e Tiebeutung =
overdrachtelijke of oneigenlijke beteekenis.
ftbertra'gung, tv. — = overbrenging, transport; overdracht; vertaling; transpozitie.
iibertreffbar = te overtreffen.
iibertref'fen, ft. (t.) = overtreffen.
ii'bertretbett, ft. (ti.) = (iets) naar den overkant
of over een grens drijven, o'verdrijven;
iibertrei'ben = overdrij'ven; [te ver drijven,
boos makers; te sterk laten groeien; tub ii. =
zich overhaasten, te sterk groeien].
iibertrerbung, to. —, —en = ovordrijving.
Wbertreten, ft. (f.) = overgaan; van geloof
veranderen, tot een andere kerk overgaan;
in emu frentb0 (gebtet it. = op vreemd gebied
komen; 5u ether anbern $artei it. = naar of
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tot een andere partij overgaan of overloopen;
ber atuf3 tritt fiber = de rivier treedt buiten
de oevers; ithertreleit, (b.) = overtrèden,
Scbtoeffe) overschrijden.
— = overtreder.
libertreter,
libertretung, iv. —, —en = overtreding;
lot ftbertre'tuntrafarie = in geval van overtreding, bij overtreding.
ithertrie'ben = overdreven.
= overgang (tot een anderen
itbertritt,
godsdienst bijv., van de eene klasse naar de
andere); 't overloopen (naar den vijand).
itibertritt4Oriifung, Iv. = overgangsexamen.
ithertruntirfen, fcbtv. (b.) = Overtroeven, 't
van iem. winners.
iibertiinAen, fcbtv. (b.) = kalken, witten,
pleisteren, opsmukken, een vernisje geven;
itbertiincbte Grader = gepleisterde graven.
frberberbienft, = oververdienste, bijverdienste.
itherbkillern, (Do = overbevolken.
itberbatlerung, iv. — = overbevolking.
ii'Verbott = overvol, al te vol.
iiberborleileu, 1603. (b.) = te veel laten betalen, bedriegen, afzetten; iibertweteilt rein
= (ook:) bekocht zijn,
iiberborleitung, tv. — = bedriegerij, afzetterij.
bewaken, over (iets)
iibertualtett,
waken; doorwaken;
= te lang waken,
zich moe of ziek waken.
ithertuacblen, ft. (lj.) = geheel begroeien,
bedekken, overdekken; overheen groeien.
ilbertnadW (augeben), zie itberniicbtig.
iibertua'rbung, tv. — = bewaking, toezicht.
ithertudigen, zie itbertuiegen.
Wbertimften u. fiberivallen, fcbtv. (f.) =
o'verloopen, o'verstroomen ; (b.) overstroo'men.
ithertvettligen, fcbm.(U .--overweldigen, overmannen; (een hinderpaal) te boven komen,
uit den weg ruimen; ber Scbtaf itbertviittigte
micb = overmande mij.
overweldiger.
—
rtniirtiger, m.
iibe
itbertvithigung, tv. —, —en = overweldiging,
uit-den-weg-ruiming, overmanning.
iibertoe'ben, film. (b.) = overheen weven,
overwe'ven.
iibertueffen, ft. (O.): einem etm. ob. etm. an
einen it. = iem. iets in handen geven, iets
verwijzen naar, Overmaken, (wissels) endosseeren; einen ether Sacbe it. bewijzen, dat
iem. aan iets schuldig is; [overtuigen].
iiberivaten, iMtv. (b.) = witten.
iibertuenblich = overhandsch.
iiberivettbling4 (naben) = overhands.
iiliertuerfen, ft. (tj.) = Overwerpen, overgooien;
Mit.= vooroverslaan;
vooroverstorten; ficb mit einem U. = kwade
vrienden met iem, worden, overhoop raken;
einen it. = verder of beter gooien of werpen
dan een ander.
tbertvert, m. = overwaarde.
ftblv. (b.) = omwikkelen, omwoelen.
iibertute'aen ft. (t.) = zwaarder zijn, meer
wegen dan; 't overwicht hebben, 't meest
voorkomen, overwègend zijn, overheerschen.
iibertuiegenb = overwOgend, sterk, groot.
itherlvin'bett, ft. (b.) = overwinnen; (hinderpalen) uit den weg ruimen, to boven komen;
(eine fcbtvere 4rbeit, erne Retie Zre0e) achter
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den rug hebben; fh it. ettu. au tun = 't van
zich verkrijgen of er toe komen iets to doen;
zie ook: Stanbpunft.
= overwinnelijk, overkomelijk.
ii'bertninbfeite, to. = lij(zijde), luwte.
libertvin'bunn, tv. — = overwinning, zelfoverwinning; 0 gebiirt bid bap = men moot
zich daartoe veel geweld aandoen.
iibertuittlent, fcbtv. (lj.) = overwin'teren;
(bad Zia)) gedurende den winter verzorgen
of onder dak brengen.
iiberluittlerung, to. — = overwintering.
= overgeestig, al to geestig.
itherivarben, fcbtv. (b.) = overwel'ven.
TcOttl. (b.) = bewol'ken, overwol'ken.
itherinuAern, fMtv. (19.) = overwoe'keren,
verstikken, overdek'ken (als woekerplanten).
fts berivurf, = overjas, mantel, iets over;
beraping, bepleistering.
'berythi, Iv. = meerderheid, grooter aantal.
ft
ithergifrien, fcbtv. (b.) = tellen, natellen.
ieberaithfig = overtollig, to veel, overtallig.
tberyttitt, tn. = overtand, bijtand (die over
de andere heengroeit).
itheruiriptett, fcbtu. (lj.): bie Knfeibe ift iiber.
aeicbnet = de leaning is volteekend.
iiberaeu'gett, fcbtv. (lj.) bon = overtuigen van;
icb bin 0 itberaeugt = ik ben er van overtuigd.
—en = overtuiging; icb
ftheraeu'guite,
babe bie innerfte U = ik heb de innige overtuiging.
ii'ber3leintt, ft. (b.) (een jas) er over aantrekken; einem en& = iem. er een geven;
ii., (1.) = overhuizen, verhuizen; liberate':
ben, (b.) = overtrek'ken, bekleeden, bedekken; (ern Jett) frficb it. =verschoonen; ern
lanb mit Srieg = den oorlog naar een land
overbrengen, een land den oorlog aandoen;
verwoesten; eoffen it. ben Vmmef = bedekken den hemel; ber .Dimmet itberaiebt fic# =
betrekt; ern Stamm itberaiebt ficb mit 9,Jtoo& =
wordt met mos overdekt, begroeit.
— = overjas.
tbergeber, m.
fiberAin'nett, fcbru. (b.) = vertinnen,
iiberguetent, fcbtv. (b.) = suikeren, met suiker bestrooien; bfe $ille it. = de pil verzoeten, vergulden.
ihierAug, M. = overtrek, (bedde)tijk, (kussen)sloop, beslag (op de tong).
[uberatuerit' = overdwars.]
gebruikelijk, gewoon.
= gebruikelijkheid, gebruik.
iibliVeit,
overig, overblijvend; overbodig; it.
bebaften, bleiben = overhouden, overblijven;
fat einen etm. it. t)aben = voor iem. wat over
hebben; icb babe nicbt bid bafiir = ik voel
er niet veel voor, heb er niet veel mee op;
im ilbrigen voor 't overige, overigens; Me
iibrigen = de overigen, de anderen; ern
itbrig0 tun = nog meer doen (dan noodig is).
iib'rigen4
overigens, intusschen, bovendien; trouwens.
tv.
—,
—en = oefening; ('t) instudeeii`buttg,
ren; ber u fommen = de vaardigheid,
handigheid verliezen, er uit komen; 't verleeren; U. mac* ben Veifter = oefening baart
kunst.
itibuttn4buit, f. = oefenboek; themaboek.
irbuttgigager, f. = kamp (voor manoeuvres).
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itbunOntartrf), in. = militaire marsch.
fliuttgOlat m. = oefenplaats, exercitieplein,
exercitieveld.
ii'bungOtild, f. = oefenstuk, thema.
itimnOitunbe, tn. = studeeruur, oefenuur.
iiibung63eit, iv. = oefentijd, studeertijd.
u. bill. = unb bergfeitben : en dergelijke (e. d.).
litter, f. ---, — = oever, kust, wal.
lt'feraa, 1. = oeveraas.
Ulerbefuointer, m. = oeverbewoner.
IMO:Wattle, tn. = oeverzwaluw.
uff! = oef!
IOWA-len, 43f. = (de) Ufficien (schilderijemuzeum in Florence).
Wan', zie 11 f a n.
uur, In. —, —en = uurwerk, horloge, pendule, klok; uur; tntebief U. ift a? = hoe laat
is 't? e4 ift 6 U. = 't is 6 uur; etc Bann
nacb ber U. = een man van de klok.
ltig'llbanb, f.; :bead, f.=horlogellkoord(je);
-deksel.
lityrenljabrif, tD., : tl efrbiift, f. = horlogellfabriek (uurwerkfabriek)'; -zaak (-winkel).
ltbrleber, tn. = horlogeveer.
Ittiegebiinge, f. = charivari.
lettir'Relliture, f. = horlogekas.
ltbegetulitt, f. = klokgewicht.
ItlyellttO, 1. = horlogeglas.
litir'bammer, m. = klokhamer.
itbrIconet, iv. = plaatje over de onrust in
een horloge.
114' 111aften, ni.; =tette, tv.; mtarDer, m. =
horloge g kast (of klokmantel); -ketting; -maker.
lifir'llrab, I.; =fitliiffet, m.; ztafcbc, ill. =
horloge ii rad; -sleutel; -zakje.
lttir'tuert, f. = uurwerk, mechaniek.
lifir'oiger, tn. = wijzer (op horloge of klok).
li'lni, m. —4, —e = uil, schuifuit.
Ititlanber (spr.:ojt..), tn. —4, —4 = uitlander,
nietburger (in Transvaal).
11110', m. —0, —e = ukaze (Russ. keizerlijk
bevel).
Meier, tn. —(e)4, —e u. —4 = blei, bliek.
Ittrette bie = de Ukraine.
Wan', tn. —en, —en = ulaan, lansier.
U1altenoffi3ter, m. = ulaneofficier.
Wi fe, tv. —, —n = alge, wier.
MI, tit. —(e)&, —e = grap, scherts; onzin,
yekheid.
tilt m. —(e* —e = (nbrb.) bunzing.
*Wren, fcbtv. (Is.) = schertsen, grappen maken.
lttfereti, iv. —, —en = grappemakerij, onzin.
UI'fig = grappig.
Urine, In. —, —n = olm, iep.
lirm(en)baum, tn. = olmboom, iepeboom.
Writ*, m. = Ulrich.
ltirtle, to. = Ulrika.
Ult. (ultimo), zie 11 f ti m o.
Ultimatum, f. —4, —4 U. ..tnata = ultimatum, laatste opeisching.
lIftimo, m. —4, —4 u. ..mi = ultimo, laatste
(van de maand); 11. Oat = ultimo Mei, den
laatsten Mei.
Ult.°. = Uftint o.
Ut'tra, tn. —4, —4 = ultra; doordrijver, man
van uitersten.
tlitramarin', f. —(e)4 = ultramarijn, lazuurblauw, korenbloemblauw.
ultramontan' (Adj.), ein liftramontaner =
ultramontaan.
Itttrautontani4Inu4, in. — = ultramontanisme.
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Wile zie Uffe.
tittiffeL m. = Ulysses, Odysseus.
I. um, $riill. wit KM = om : er biegt u. bie
ecte = hij staat den hoek om; er ift tamer u.
znicb = om (bij) me; u. 6 Ubr Ijerum = om
ongeveer 6 uur; u. C(tern = om (omtrent)
Paschen; einen Zag u. ben anbern, u. ben
anbern Fag = om den anderen dag; u. bie
8ette = om 't hardst, om 't zeerst; om of
voor: u. nicbt4 unb tnieber nicbt4 = voor of
om in 't geheel niets; u.2obn arbeiten = voor
of om loon werken; Iva& tut man Waft affe4
um4 fiebe Gelb = wat doet men al niet voor
of om 't lie g e geld; aan: ba4 bat er nicbt u.
bicb nerbient = aan u verdiendjegeng : fit
u. ba4 R3aterfanb berbient madjen = zich jegens
't vaderland verdienstelijk maken; naar:
ficb u. eine Stefie betverben = naar een betrekking solliciteeren; met: e4 tit u. ifjn
gercbeben = 't is met hem gedaan; tvie ftebr4
u. ZOre Oefunbbeit? = hoe staat 't met...?
a ift mir Leib u. ibn = ik heb medelijden met
hem; van: e4 ift fcbabe um ibn = 't is jammer van hem; einen u. fan Gelb, fatten guten
%amen bringen = iem. van zijn geld, zijn
goeden naam berooven; er Welt nit* u. bie
eielfe = hij weet niet van de rein; voor: e4
ift tuft feib u. tbn = 't spijt me voor hem;
zonder voorz.: er ift u. ben deg = hij is dicht
bij; e4 ift eine fcb6ne Sctobe u. bie 2iebe = de
liefde is een mooie zaak; u. fein Gelb, u. ball
&ben fommen = zijn geld, zijn leven verliezen: einen u. 10 Oar! betrtigen = iem.10
Mark afzetten; u. einen au f3, um niefe4 flinger,
au fang = een voet, veel langer, te lang; u.
ein Saar triire er burcbgefaffen = 't scheelde
maar een haar, of..., e4 banbeft ficb u. eine
erbfcbaft = 't betreft een erfenis; u. fo beffer
= des te beter.
II. unt, Rbb. = om, biefer deg ift u. = is om;
tvenn e4 u. nab u. fommt = per slot van
rekening; ber lag ift u. = is om, is voorbij.
unt'actern, fd)in. (ti.) = omploegen.
untlinbern, fcbtv. (lj.) = geheel veranderen,
vermaken.
Umiiinberung, In. = verandering.
um'arbeitett, fc4tii. (4.) = (den grond) omgraven, omspitten; (een boek) omwerken.
utnar'men, fcbtv. (b.) = omarmen, omhelzen.
lintar'mung, tv. —, —en = omarming, omhelzing.
ltufbau, in. = verbouwing.
um'bauen, fatty . (b.) = verbouwen; umbau'en
= ombou'wen, inbouwen, insluiten (met gebouwen).
unt'bebaltett, ft. (b.) = omhouden (een dasbijv.).
I. umber, m. —&, --it = ombervisch.
II. umber, m.!--4 = umber, omber, bergbruin.
ltueberlIfifit, m.; zbogel, m. = omberlivisch;
-vogel.
um'beffern, fcbtv. 00 = verbeteren.
ums betten, fcW. (f).) = verbedden.
unt'biegen, ft. (u.) = ombuigen; recW u. =
rechtsom slaan of gaan.
um'bilbeit, fcbtv.(b.)= veranderen, vervormen,
vermaken.
twfbinbeit, ft. (b.) = om'binden, aandoen;
(een boek) anders binden; umbitt'ben =
ombinden; (met touw, lint e. d.) omwin'den.
um'blafen, ft. (f).) = omblazen;untbfalen =
omloei'en.
untibliittern, fcbtv. (b.) .---- (bladen) omslaan.
=linden flit, fcbly. (b.) = omkijken, omzien.
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fcbiv. (b.) = omvloei'en, bloeiend Untfarfung6tnatter,
= ringmuur.
omgeven, omstuw'en.
=Orton*, fcbtn. (b.) = omfladderen.
Umbra, iv. — = umbra, omber, bergbruin. unt'fferntett, ft. 0.)= op nieuw vlechten, veranderen; omvlechten, omdoen ; untfiedften =
unt'braffen, febtv. (b.) = om'brassen.
omvlech'ten, met vlechtwerk omgeven ; omuntbrattlett, fctv. (b.) = ombruisen.
unt'bredien, ft. (b.) ombreken, omver'bre- stren'gelen, omkran'sen.
ken, omver'halen, vellen; (een veld) om'ploe- untffiesgen, ft.
= omvlie'gen, vliegen om;
gen, ontginnen;
(f.) = instorten; brekend unt'ffiegen, (f. u. b.) = om'vliegen.
omvallen; untbre'rften (u. unt'breMett), b. = untffie'ten, ft. (b.) = omspoe'len, omvloei'en,
laten verloopen, de woorden of de regels omge'ven.
anders zetten (bid 't drukken).
untflo'ren, fcb tn. (b.) = omfloer'sen, befloer'sen.
Unt'briett, = Umbrie.
untffulen, fcbm. (tj.) = omspoe'len, omgol'ven,
omge'ven.
litn'brier, tn. —4, — = Umbrier.
utn'bringen, unr. (f.). = ombrengen, dooden, unt'fortnett, fcbiv. (b.) = vervormen, ververmoorden; omkeeren.
anderen.
unt'brift* = Umbrisch.
— = vervorming, verUnt'forntung,
andering.
= ontginning.
Unt'bruM,
ombrul'len,
omloei'en
;
fcbtn.
(b.)
=
=
omvraag,
rondvraag; in 11.
untbriirlen,
Unt'frage,
brullend of loeiend omge'ven.
brengen = in omvraag brengen; U. batten =
untbiinrtnett, fcbtn. (fj.) = omdam'men, om- rondvragen.
dijken, indijken, bedijken.
unffragen, fcbtv. (tj.) = rondvragen.
unt'beden, fcbtv. (b.) = anders dekken.
untfrie'b(ig)en, fcbtn. (b.) = omheinen.
unt'fiibren, fcbiv. (ti.) = rondleiden, heen en
um'beuten, Tobin. (b.) = anders uitleggen.
unt'bicOten, fcbtn. (ti.) = anders dichten, ver- weer leiden.
anderen, omwerken.
unt'fiinen, fcbtn. (tj.) = overtappen, overgieten.
m. = omgang, ommegang, processie,
untbriinigett, fcbro. (f.) = omstu'wen, om (iets
of iem.) heendringen.
rondgang; winding; [omgang, omloop, trans];
unt'brebett, 4WD. (b.) om'draaien, om'keeren; omgang, verkeer, omgeving, gezelschap; (bon)

ben Spiet u. = de keerzijde van de medaille
laten zien, uit een ander vaatje tappen; ftdi
U. = (zich) omdraaien.
Unt'brebung, iv. = omdraaiing, omwenteling.
Unt'brebung# II adjfe, tn. ; :Outtft, = omwentelings f as; -punt.
untbrolott, fcbm. (b.) = rondom of van alle
kanten bedreigen; umbrobr = van alle kanten bedreigd.
Untsbrud, m. = veranderde druk, herdruk,
overdruk.
unt'bruden, fcbm. (b.) = overdrukken, anders
drukken, herdrukken.
nntburten, fc§tn. (b.) = omgeu'ren.
untbiiltern, fcbtv. (b.) = omne'velen, verduisteren.
unten'gen, fcbiv. (b.) = nauw omsluiten.
uttreOebteren, fcbiu. (b.) = doorzenden.
fcbiv. (b.) = omwaai'en, zacht
omsuizelen.
umfa'Uen, zie umfangen.
unt'faOrett, ft. (b.) = omver'rijden; it., (f.) =
om'varen, om'rijden, een omweg maken;
untfairrett, = om'varen, om'rijden, om
iets heen varen of rijden.
Unt'faiot, tn. = vaart, tocht, rondreis.
litn'fait, in. = ('t) omvallen, val.
unt'faiten, ft. (f.) = omvallen; omslaan, van
meening veranderen; (van dieren) sterven.
untsfalaen, fcbm. (b.) = omvou wen, overvouwen.
Unt'fang, in. = omvang, uitgebreidheid, uitgestrektheid; eine Vette fm U. = in omtrek;
in getviffem U. = in zekere mate, tot op
zekere hoogte.
untfan'oett, ft. (b.) = omvan'gen, omvat'ten,
omar'men.
unt'fitttglid), unt'fangreid) = omvangrijk.
unrfarben, fctiv. (fj.) = oververven.
unt'faffen, fcbiv. (b.) = omvatten, omarmen;
(een diamant) opnieuw vatten ofzetten; tint:
fallen = omvatten, omarmen, omge'ven,
omvat'ten, behelzen, in zich sluiten.
untfarfenb = omvangrijk, uitgebreid, veel
omvattend.
Utnfarfung, iv. = omvatting, omsluiting.

ettn. 11. tjaben, bon etiv. 11. nebnien iets vermijden.
= gezellig, aangenaam in den
omgang.
= manieren.
Unegang4formen,
Unt'gang4fOratte, tn. = omgangstaal, gemeenzame taal, gewone dagelijksche taal.
untgar'nett, fcbtv. (b.) = in 't net vangen,
omspin'nen, omstrik'ken.
umgau'rein, fcbiv. (b.) = omflad'deren, omdar'telen, omgoo'chelen.
unt'geben, ft, (fj.) = (kaarten) (rond)geven;
overgeven, nog eens geven; (een mantel)
om'geven, omdoen; untge'bett = omge'ven,
omringen.
lintge'bung, tn. —, —en = omgeving, gezelschap; omstreken.
Unt'gegenb, iv. = omstreken, omgeving.
unt'geb(e)n, unr. (f.) = rondgaan, ronddraaien
(van een rad); om'loopen, een omweg maken;
(van den tijd) omgaan, voorbijgaan, verloopen;
u. mit einem = omgaan, verkeeren met iem.,
(goed, slecht) behandelen ; mit ettv. u. = iets in.
't hoofd hebben, van plan zijn; als schim rondwaren ; rondspoken; in mein= Rater gent a um
=spookt het; a get)t ber ale* nacb um = 'tgaat
op de beurt; [auf etiv. u. = er op uit zijn, in ber
Stabt, auf Oaf fen u. = rondloopen]; untge':
b(e)n, (b.) = om iets (heen) gaan of loopen;
(den vijand) omtrekken; ('t uiterste) vermijden; (de menschen) ontwijken, mijden, misleiden; (de wet) ontduiken.
um'gebenb: mit umgebenber 43oft = omgaand,
per omgaande, met keerende post.
— = omtrekking (van den
Untge'bung,
vijand); ontduiking.
unt'geteigt = omgekeerd, andersom; verkeerd;
u. ivirb sin Scout barai0 = je most 't juist
andersom doen, je doet 't verkeerd; u. ift
aucb gefabren verkeerd gedaan! fm umgeo
feljrten Zerbiittni?" = in omgekeerde reden of
verhouding; U. = integendeel!
unegeftalten, fcbtv. (l.) = vervormen, van
voorkomen doen veranderen, wijzigen, hervormen.

limgeftattung.
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= vervorming, hervorUnt'neftaltung,
ming, verandering, reorganizatie.
unegief;en, ft. (M.) = overgieten, overtappen;
overgieten, anders gieten; untniellett = omgol'ven, omge'ven.
untgiftern, fMtv. (b.) = omtra gien; met een
hek of met traliewerk omgeven.
untglan'Aen, fcbtn. (t.) = omschij'nen, omschit'teren, omgeven.
um'graben, ft. (tj.) = omgraven, omspitten;
omver'graven, untara'ben = met een gracht
omgeven, omgra'ven.
untgren'3en, fcbtv. (b.) omgrenzen, omgeven;
omgrenzen, omschrijven.
unegiirten, fcbtii. (b.) = (einem ettn.) om'gorden, met een gordel omdoen; umgiieten =
(einen mit ettn.) omgor'den.
ltufnut = ('t) hergieten, ('t) anders gieten.
unr. (b.) = omhebben.
umlauten, fcbtv. (b.) = omhakken, omhouwen,
vellen; (den grond) met de hak omwerken.
untbarrett, icbtv. (tj.) = omhelzen, omarmen.
—, —en = omhelzing, omlintballuttg,
arming.
tinge = manteltje,
Unt'Oang, nt.
schoudermantel; cape; gordijn.
untlannett, fcbto. (b. = omhangen, aandoen;
verhangen; untbiinsgen mit ettu. = met iets
behangen.
unt'Wtuen, ft. (b.) om'houwen, om'hakken.
uml;er' = rond, om, heen en weer, hier en
daar; runb u., rings tt. = rondom, in 't rond.
(Voor samenstellingen met umber, die hier
niet opgenomen zijn, vergelijke men die met
Uerunl).
untlierblidett, fcW. (b.) = rondkijken, rondzien.
untlierifalgen, ft. (tj. u. f.)= rondvaren, rondrijden; mit ben t■tinben u. gebaren maken.
um4erflattern, fcbtv. (b.) = rondfladderen.
unitier'fliegen, ft. (f.) = rondvliegen, heen en
weer vliegen.
untber'fiihren, fcbtv. (b.) = rondleiden, heen
en weer leiden.
untOer'nefge)n, unr. (f.) = heen en weer
loopen, rondloopen.
untiorlaufen, ft. (f.) = heen en weer loopen
of draven.
untlyellegen, ft. (tj.) = hier en daar liggen,
rondslingeren.
untOer'reifen, fcbtn. (f.) = rondreizen, overal
heen reizen.
itittOevrelten, ft. (f.) = heen en weer rijden,
een ritje doen.
untberld)itten, fcbtv. (b.) = van den een op
den ander sturen.
untiorlAubfett, fcbtv. (b.) = rondsjokken, heen
en weer duwen.
rondzien.
umberlelon, ft. (b.)
untOer'fillett, ft. (f.) = hier en daar zitten.
untbeelnerfen, ft. (b.) = hier en daar neerwerpen.
untiorgieben, ft. (i.) = ronddwalen, rondzwerven.
unttlins : nit4t fiinnen = niet kunnen nalaten.
untVirett: rub narb ettr. u. (ti.) = naar iets informeeren.

fcbtv. (b.) = om'hullen, om'doen;

=Willett = omhul'len.
untleaeln, fcbtv. (b.) = omgooien, omkeeren.
Untleig, tn. = terugkomst, terugweg;
omkeering, ommekeer.
untleOrbar = omkeerbaar, omzetbaar.
=lawn, rapt). (b.) = omkeeren; omdraaien;

untmobeht.

onderste-boven keeren; u., (f.) = omkeeren,
terugkeeren ; zie ook: u tn gefebr t.

—, —en = omkeering.
UntsfOrung,
umlippen, fct tn. (b.) = omwippen, omwerpen;
U., (1.) = omslaan, kantelen, omkantelen.
untilartern, fcbtr. (b.) = (een boom) omvatten, omvademen.
untflantintern, frOtt). (b.) = omklemmen, omknellen, in de armen sluiten.
unateiben, fcbir. (b.) = enders kleeren aandoen, verkleeden, anders kleeden ;
ben = omklee'den, bekleeden, behangen.
unaniden, fcbtv. (b.) = knikken, ombuigen;
u., (1.) = om'knikken, breken.
untlontnten, ft. (f.) = omkomen, om 't leven
komen, 't leven versieren; te gronde gaan,
verloren gaan.

unt'frauttien, zie um fre moan.
unttriin'aen, fcbm. (b.) = omkransen, bekransen, met groan versieren.
Itmlre16, tr. = kring, omtrek, om gang, uit-

gestrektheid, uitgebreidheid; bebit Veiten int
U. = tiers mijlen in 't rond.
fcbtv. (b.) = zich bewegen om; bie
%rbe umfreift bie Sonne = draait om de zon;
alaben u. ben COalgen = omzwie'ren of vliegen
rondom de galg.
unt'frentOeln, fcbtn. (b.) = omkeeren, 't binnenste buiten keeren, omslaan, opslaan (den
rand van een kleed bijv.).
umlaben, ft. (b.) = Overladen, op nieuw laden.
ltmlabung, tn. = Overlading.
Untlage, tr. = omslag (van de belastingen).
untla'gern, fcWil. (b.) = omlegeren, belegeren,
omringen.
Untlauf, m. = draaiing, wenteling, omloop,
loop (om iets heen); omloop, circulatie ; in U.
brengen ob. fetwn = in omloop brengen.
=Unfelt, ft. (.) = om'loopen, omver'loopen ;
u., (f.) = draaien, wentelen, rondloopen, circuleeren; (van geruchten) de rondte doen; (van
geld) in omloop zijn, circuleeren, om'loopen,
een omweg maken; (van tijd) om'gaan, ten
einde loopen; untlausfen, (M.) = om'loopen,
loopen om.
Itmlauffdireth en, f.=rondschrijven, circulaire.
= omlooptijd.
thnlaufatit,
umlaut (klankwijziging van
Umlaut, m.
a, a, u, au In a,
it, du).
umlaute'', fcbt-n. (l.) = umlauten, wijzigen;
den umlaut aannemen.
untlautfitbig = voor umlaut geschikt, te
wijzigen.
untlegen, fcbtv. (b.) = (mantel) omdoen, omslaan; (verband) aanleggen; (kraag) omslaan,
omvouwen; (een schip) omleggen, op zip
leggen; (wasch) omleggen, keeren; (Trul*en)
omleggen, van plaats doen veranderen; (iets)
verleggen, anders leggen; (belasting) om'slaan; ber einb lest iicb um = slaat om,
draait; untleigen = omge'ven.
nucleating, tr. — = omlegging, verlegging;
omslag.
untleiten, fcbtu. (ti.) = anders leiden, verleggen.
umlenfen, fcbtv. (b.) = omwenden, omdraaien.
umlernett, fcbtv. (b.) = anders gaan leeren,
opnieuw beginnen.
untleudYten, fcbtn. (b.) = omschij'nen, omstra'len, omschit'teren.
umliegenb om'liggend, omrin'gend; bie
untliegenbe ebegenb = de omstreken, omgeving.
umntateern, fcbto. (b.) = ommuren.
unt'mobeln,
(b.)= vervormen, veranderen.

=halm,

unintiin3en.
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untInfingen, fitto. (D.) = vermunten, hermunten.
untnadyten, fcbtti. (D.) = met nacht of duisternis omgeven, verduisteren, in nacht hullen.
untne'beitt, fcDto. (lj.) = omnevelen.
. = overpakken, anders
unt'paden, fitio.
pakken, verpakken.
Nninpattigrn, fcDO). (D.) = ompantseren.
untOfiifrien, fcDtv. (lj.) = ompalen, met palen
omgeven, palissadeeren.
untlittangn, fcDto. (D.) = overplanten, verplanten, verpoten ; untOttan'3en= omplan'ten,
rondom beplanten.
unt'Oftfigen, fc4to. (lj.) = om'ploegen.
unt'priigen, fcDio. (D.) = hermunten, overstempelen.
utn'quartieren, fcf)M. (ti.) = van kwartier doen
verwisselen.
untrairmen, fcDtu. (D.) = omlijs'ten, omra'men.
nntriitebern, fcDtu. (b.) = met een rand om:_geven, omranden; fcbtvara umrtinberte atn,
beige = zwartgerande advertentie.
untran'ten, fcbtv. (D.) = omran'ken, omslin'geren.
untraultlyn, fcDio. (D.) = omrui'schen, ruischen om.
unt'reditten, ROL (b.) = overrekenen ; in starfen u. = tot marken herleiden.
unt'refebett, fcbw. (b.) = om'reiken, rondgeven;
untreilfien = omvarten.
unt'reifen, fcipv. (f.) = om'reizen, lange een
omweg reizen, een omweg maken; untrellen,
fc4tn. (D.) = omrei'zen, een rein maken om.
unt'rellgtt, ft. (4.) = om'rukken, omver'halen,
of breken; sloopen.
om'rijden, omver'rijden;
unereitett, ft. (D.)
(1.) = om'rijden, een omweg maken; nut:
rerten, (lj.) = omrij'den, rijden om.
unt'rennett, unr. (lj.) = om'rennen, omver'rennen; untren'tten= omren'nen, rennen om.
untritrgen, fcbm. i(b.) = omringen, omgeven.
ltnerith m. = (van een teekening e. d.) omtrek, omlijning, schets; trek.
Utteritt, m. = rondrit, rit om (jets) heen.
unfriibren, fdral. (h.) = omroeren.
unt'riittetn, fdpo. (D.) = omroeren, omschudden.
unt# = um bad.
*unladen, fc4to. (D.) = in een anderen zak doen.
untlagen, febtu. (b.) = om'zagen.
untlattetn, ictio. (D.) = van zadel veranderen;
van beroep, meening, partij, studie enz. veranderen, omslaan.
Untlatl, m. = omzet, ruilhandel, verkoop,
handel, aftrek, debiet.
= omzetbelasting, debietUnt'faliteuer,
belasting.
f dim. (D.) = (om)zoo'men, boorden.
Mitt
unt'fdiaffen, ft. (D.) herscheppen, veranderen.
— = herschepping, veranUnt'ffijaffung,
dering.
untIMaltett, feDtv. (D.) = omschakelen.
— = stroomkeerder.
Unt'fd)alter, m.
untfttan'sen, fcbtr. (D.) = omschan'sen, verschan'sen.
Umfdiatt'Aung, —, —en = omschan'sing.
unt'fdiarren, fc4tn. (D.) = om'krabben, om'woelen.
untfthalten, fc4to. (lj.) = omscha'duwen.
Unt'ffijau, M.: U. batten = inspectie houden,
onderzoek doen, rondzien.
uneftbauen fc4lo. (D.) = omzien, rondzien,
rondkijken; [tunfcbau'ett = overzien', (van
alle kanten) beschouwen.]

untidovatifen.

nnt'fcbaufeltt, fcf)tv. (4.) = om'scheppen, met een
schep of schop omroeren, (koren) verschieten.
unt'firittig = afwisselend, beurt om beurt.
unt'foijidett, fcDio. (D.) = verzenden, terugzenden.
untfekte'tten, ictv. (D.) = met een ijzeren
band omgeven, beslaan.
utn'fitiefien, ft. (j.) = om'schieten, omver'schieten; (f.) = (van den wind) om'schieten,
om'springen; untfctijellett, (lj.) = rondom
beschieten.
unt'IMIffen, fttto. (D.) = overschepen; ours:
frhiffen= omvaren, om heen varen, om'zeilen.
— = omvaring.
UntfdOrfung,
lint'fcbtag, in. omslag, enveloppe; omkeer
(van 't weer, van de publieke opinie); zuur
worden (van melk, bier); (koude, natte)
omslag, kompres, pap; omslag, opslag (van
een kleedingstuk); Overlading (uit schip in
spoor bijv.); [omzet, debiet].
untlefgagen, ft. (4.) = omslaan, vellen; omslaan, omkeeren (een blad); omslaan, opslaan
(een kleedingstuk); omslaan, omdoen (een
doek); tt., (f.) = omslaan, omvallen, veranderen ; (van 't eene uiterste in 't andere)
omslaan, vervallen; (van wijn, bier, melk)
zuur worden; itintfrOla'nen, (0.1= slaan om].
lintlebtageturn, f. = omslagdoek.
untfcbterctien, ft. (b.) = omslui'pen; sluipen om.
itittfc4teVertt, fcino. (4.) = omslui'eren, sluieren.
untfiVielgn, ft. (lj.) = omsluiten, insluiten;
omklemmen.
untfebtin'nen, ft. (u.) = omslingeren, omkronkelen; omklemmen, omhelzen.
unt'fainteifien, ft. (D.) omsmijten, omgooien,
omwerpen.
unt'fdintet3en, ft. (D.) omsmelten, versmelten, opnieuw of in anderen vorm smelten.,
unt'fittnieben, fcDto. (D.) = veranderen, versmeden; untfitinte'bett
omsme'den, met
ijzer omgeven, rondom beslaan.
unt'fttnaffen, fcbtv. (D.) = omgespen; anders
gespen.
unt'fttniirett, fc4to. (D.) = omrijgen, omdoen;
untfctinii'ren = omrijgen, omwinden,binden,
met snoeren omgeven.
untfArdn'ten, fcDto. (D.) = inperken, beperken, omsluiten, omgrenzen.
unt'fcbreiben, ft. (b.) = overschrijven, veranderen, wijzigen ; untfc4ret'ben= omschrij'ven,
nauwkeurig of anders zeggen, nauwkeurig bepalen, omgrenzen ; (een figuur met een cirkel)
omschrijven.
ltnefifireibung, tn. —, —en = verandering,
afschrift, kopie; ltutfttreilung = omschrijving.
= randschrift; opschrift, inltnefdyrift,
scriptie.
untlAiitteitt, fcDio. (D.) = omschudden.
unt'frbiitten, fcDio. (D.) = (een glas water)
omwerpen, omstorten; (water) storten; overgieten.
tonfrinuar'nten, fcDiv. (lj.) = omfladderen,
omzwieren; omstu'wen; in zwermen vliegen
of zich vlug bewegen om.
umfitituesbett, fcbto. (1.) = omzweven.
—(e0, —e = omweg, afdwaUnt'fdliticif,
ling; One u ..(e) = zonder omwegen, zonder
omhaal; er mactit U..e = hij draait er omheen.
umfriguerfen, fobtr.. (D.) = rondzwerven om;
unt'frOtueifen, (f.)= omzwerven, rondzwerven.
unt'frinuanfett, fc4tv. (D.) = omzwenken,
draaien.

umfdovingen.
unt'frOiuingen, ft. (O.)
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= om'werpen, om'- Luneftefge)u, unr. (f.) = bederven, doodgaan];
zwaaien (een lans bijv.); =fit/WWI/en =
untfteVe)n, (b.) = omringen, staan (rond)om.
omge'ven, vliegen om; slaan om.
usn'fteOnb = op de ommezijde, hier achter;
nutftttuir'ren, fcbtn. (b.) omgon'zen, gonzen auf ber umitebenben Seite = op de ommezijde;
om, gonzend zich bewegen om.
bie lImitebenben = de omstanders.
ltuffittvung, m. = omdraaiing, omwenteling; um'fteigen, ft. (f.) = overstappen.
omkeering, wending, ommekeer, plotselinge unffteffen, fcbtv. (l.) = om'zetten (woorden,
verandering (van de fortuin, meening, toe- zinnen); verplaatsen (meubels e. d.), anders
standen).
plaatsen, van plaats laten verwisselen; UM=
nini feoln, jAti). (ti.) omzei'len, omver'zeilen; ftellen = omge'ven, omringen, random bezetten (met); insluiten.
untfeneln = omzei'len, om'zeilen.
unt'fieften OM, ft. (lj.) = omzien, omkijken, untiftentlnin, fcbt.v. (b.) = veranderen, anders
of opnieuw stempelen.
rondzien, rondkijken; fidj nadj ether befferen
Rilobnung u. naar uitzien of omzien.
untfteu'ern, fdb tv. (b.) = omva'ren, varen om.
untleigiar = omzetbaar, om te zetten, te untitintmen, fcbtv. (b.) = anders stemmen;
veranderen.
fig. tot een andere meening brengen, omuntleiwn, fcbno. (b.) = om iets heen zetten; krijgen.
verzetten, verplaatsen, anders plaatsen; om- unfftofiett, ft. (l.) = omstooten, omverwerzetten, veranderen, overbrengen; omzetten, pen ; (met een onverwacht bezoek) overvallen;
verhandelen, verkoopen; untfet'3en = om- (een testament) ongeldig of krachteloos mage'ven, omringen, omzet'ten, garneeren.
ken, vernietigen.
—, —en = omzetting, ver- untltattlit = omstootelijk, onzeker, onvast.
ltutleifung,
plaatsing, verandering, overbrenging.
untftratrien, fcbiv. (ti.) = omstra'len.
ltutificbgreifen, 1. = ('t) om-zich-grijpen; uufftriden, fcbtv. (b.) = overbreien, verandeuitbreiding, voortplanting.
ren; uutftriefen
omstrik'ken, verstrikken
— omzichtigheid, beleid; ge- in. omslui'ten, vangen; met breiwerk omgeven.
lint'fid)t,
zicht, uitzicht.
umftriYmen, fcbtr). (ti.) = omstroo'men, omuuffici)tio = omzichtig, beleidvol, voorzichtig. spoe'len.
ltuffid)tigfeit, — = omzichtigheid, beleid. uneftillpen, fcbin. (b.) = omkeeren, onderste
untifinien, ft. (1.) = omzinken, omvallen, boven keeren, (een rand van een hoed e. d.)
omslaan, opslaan.
neervallen, instorten.
umfonft' = voor niet, om niet, gratis, te ltueftura, m. = ('t) omvallen, val; omvergeef; tevergeefs, vergeefs, nutteloos; ift werping, totale omkeer, revolutie.
ber Zob = niets voor niet.
untltiiron fcbtn. (b.) = omstorten, omkeeren,
uutl/iannen, fcbtu. (b.) anders inspannen; om(ver)werpen, omhalen; u., (f.) = omvallen,
om'spannen, van paarden verwisselen; nut: inzakken, instorten.
fpau'unt omspan'nen, omvatten.
— = lid van de revolulittertfirger, tn.
tiepartij, revolutionair, revolutieman.
untlpebieren, zie umegPebieren.
fcbtv. (ti.) = spelen (rond)om, om- ltuffturguntel, tn. = revolutionaire partij,
dar'telen.
omwentelingspartij.
untfOin'nen, ft. (b.) = omspinnen, met uuttanibeln, fcbtv. (lj.) = omdar'telen, omvlechtwerk omgeven.
stoei'en.
unt'finitton, ft. = om(ver)springen; netanon, fcbtv. (b.) = om(ver)dansen; nut:
U., (f.) = omspringen (van den wind), plot- tan'3en = dansen (rond)om, omdan'sen.
seling veranderen; mit einem u. = met iem. lintlaufe, In. = verdooping.
omspringen, handelen; uutflnin'on, (1.) = untlaufen, Rbtv. (l.) = verdoopen, een anderen
naam geven.
om iets heen springen, omsprin'gen.
fcbtv. (b.) = om'spoelen, omwas- umtau'uteln, fcbtn. (b.) = omdar'telen.
ruil, ruiling.
schen; untfOillen = omspoe'len, omgorven. ltuftauftt,
Uneftanb, = omstandigheid ; toestand; untlaufiten, fcblv. (b.) = omruilen, omwisselen.
staat; bit niitjeren Ittnitiinbe = de bijzonderheden; nacb ben limitemben = naar omstan- uncto'ben, fcbtr). (b.) = omgie'ren, razen of
digheden ; unter 11mitithben = al naar omstangieren (rond)om.
digheden, in sommige gevallen; Umftiinbe nutta'nen, fcbtv. (b.) = omklin'ken, klinken
tnacben = plichtplegingen of komplimenten (rond)om.
maken; otne llmftlinbe = zonder omslag;
uuttolen, fcblu. (b.) = omloei'en, razen of
Inacbt mir Leine timftlinbe = 't is me niet loeien (rond)om.
lastig, 't dèrangeert me niet.
untlretben, ft. (b.) = ronddrijven, rondjagen;
untItiinblicf) = omstandig, uitvoerig, breed- laten rondzwerven; ftit u. = ronddwalen.
voerig, wijdloopig, omslachtig; van plicht- umlreten, ft. (lj.) = om(ver)trappen, (schoenen) aftrappen.
plegingen houdend, komplimenteus.
In. — = omslachtigheid, Itsn'trieb, tn. = draaiing, wenteling; beweging,
omloop; It nt tr iebe= raddraaierij en, intriges;
wijdloopigheid.
ltutltant4 'Often, :routiniffariu4, :Minter, fobiatiftifcbe Ilintriebe = socialistische beroetn. = wijdloopig, omslachtig, langdradig ringen of woelingen.
= volksberoerder,
persoon.
ltuetriebter, m. —4,
volksmenner, agitator.
ItutsitanMuort = bijwoord.
uneftedyn, ft. (t .) = (grond) omspitten; uttetutt, unr. (b.) = omdoen (een mantel bijv.);
(koren) verschieten; anders graveeren, bijftcb nacb eta:). u. = naar iets informeeren,
naar iets uitzien, iets zien te krijgen; [nog
werken.
um'fteden, fcbtv. (b.) = ('t haar) anders op- eens doen].
maken; (een jonge plant) verzetten; nut: uuttuacVfen, ft. (1).) = omgroei'en, rondom
begroeien.
ftec'fen = omzet'ten, omge'ven.

nuttuatten.
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mutuarten, Wu. (D.) = omgolven, golven
(rond)om, omwal'len.
ltuttuallung tv. —, —en = omwalling.
untludion, (clam. (u.) = omwentelen, omrollen,
omverwerpen.
ItutInalAung, tv. — = omwenteling (sig. en
fig.); revolutie ; omverwerping.
untituanbeitt, fcfpv. (1;.) = rondwandelen; (geheel) veranderen; untluan'beln = wandelen
(rond)om, de rondo doen om iets.
Untstuanblung, tv. = verandering.
Untloattbluttgapro3efb m. = gedaanteverwisseling(sproces).
unttoe'ben, fcipu. (D.) = omwe'ven, omspin'nen.
unettledifeln, fcDtv. (D.) = omwisselen, ver-

uniftbetifdi.

unabiiniberlid) = onveranderlijk; onherroepelijk.
utt'abgentadjt = onbeslist, onuitgemaakt.
un'abbiingig = onafhankelijk.
= onaf hankelijkheid.
Un'abbitunigreit,
onontbeerlijk, onmisbaar;
un'abtiintutlid)
er ift u. = hij kan niet van zijn work af.
unablaffig, uttablafrild) = onophoudelijk,
onafgebroken, voortdurend, aldoor.
uteabliiOltr# = onaflosbaar,
unabliirtir0
niet af to lossen.

unabfeO'bar, unabfeirliM u. un'ab... =
onafzienbaar, onmetelijk, niet to overzien.
un'abfe#bar u. uttabfetybar = onafzetbaar.
un'abfirntlidi = onopzettelijk, niet bedoeld,
zonder opzet.
wisselen, wisselen, ruilen.
= omweg (eig. en flg.); auf
un'abtretbar = onvervreemdbaar.
Utn'tneg,
tvegen = langs een omweg; er geIt auf Um. un'abtuet6licb u. unabluetalid) = onafwijsboar, gebiedend.
tvegen = hij gaat niet recht door zee.
untlueben, fcDm. (D.) = om'waaien; untfue': un'abtuettbbar u. unabluenb'bar = onafwendbaar, onvermijdelijk.
den = omwaai'en, waaien (rond)om.
untluenben, unr. (D.) = omwenden, omkeeren, mead% zie uttecOt.
un'acf)tfant
= onachtzaam, onoplettend, achomdraaien, veranderen, anders maken; u.,
(f.) = omkeeren, terugkeeren; im U. = in teloos, slordig, onbezonnen.
een oogwenk, in een ommezien.
lttftuttfamfett, iv. = onachtzaamheid enz.
unttuer'ben, ft. (ti.) = druk 't hof maken, met utt'ab(e)tig = niet adellijk, onedel, burgerlijk.

= ongelijk, niet gelijkend, niet
overeenkomstig.
gooien; (een mantel) omwerpen, omslaan; uttattfetWbar u. un'anfeMtbar = onbetwistber Stutfober bat umgetvorfen = de koetsier baar.
heeft 't rijtuig laten omslaan; ber naufmann un'attgebaut = onbebouwd, onbebouwd.
bat umgetvorfen = is failliet; ber Mebner Dat un'augebraitt = ongepast, ontijdig.
rustig; ongestoord, onbeunigetvorfen = is blijven steken; fie flat um. un'angeforftten
twist; vlekkeloos, zonder blaam.
geWorfen = zip heeft een miskraam gehad.
untlyerten, fcfpu. (b.): etiv. u = de waarde un'angeffeibet = ongekleed.
utt'attgemelbet = onaangemeld, onaangediend.
van iets veranderen of anders bepalen.
mululdeln, fcDtv. (D.) = (er) om wikkelen, un'augemeffen = ongepast, ondoelmatig, on(er) om winden ; anders inpakken; untinicleitt evenredig, onpassend, ongeschikt.
un'angeneOut = onaangenaam, onplezierig,
= omwik'kelen, omwoe'len, omhul'len.
untluittben, ft. (ti.) = (er) om winden, (or) om lastig.
omwik'kelen,
omvlech'uniangeriibrt = onaangeroerd.
doen; mututit'beit =
ten, omwin'den, omstren'gelen, omkron'kelen. un'angefeben = onbelangrijk, onaanzienlijk;
(n.) = omwervelen, draaiend niet gezien, niet geacht; [niettegenstaande].
untlyiebeitt,
un'angefteUt = ongeplaatst, zonder betrekomhullen.
untitio'gen, fcDtv. (D.) = omgoiven, omspoe'len. kin g.
un'angeftricften = ongeverfd.
untlyobttenb = omwonend, naburig.
unttniitlett, fcDtv. (D.) = omwolken (eig. en un'angetaftet = onaangetast, onaangeroerd.
fig.), bewolken, doen betrekken; firt) u. = un'attgreifbar u. unangreirbar = ongenaakbaar, onaantastbaar, tegen alle aanvallen
betrekken, bewolkt worden.
uuttuoriben: bid it. = gevierd, veal omstuwd. beveiligd.
fcDtv. (D.) om'woelen, om'wroeten. Unanintitat', iv. — = unanimiteit, eenstemunegitgen, fcDiv. (D.) = overtellen; rondtellen. migheid.
unattneburbar un'annebutbar = onaan(D.) = overtappen.
unt`ga0fen,
nemelijk.
untaiitt'nett, fcDiv. (D.) = omheinen.
ltumetu'uung, iv. —, —en = (om)heining, Un'attnebutlidifeit, — = onaangenaamheid,
moeilijkheid.
schutting.
unt'aettig trinfen = den beker laten rondgaan, un'anfebnlicii = onooglijk, ongunstig uitziend;
onaanzienlijk.
beurtelings drinken.
un'anftattbig = onfatsoenlijk, onbehoorlijk,
unt'aeicimett, fdpv. (D.) = overteekenen.
unealeben, ft. (c.) = om(ver)trekken; (een onnet.
mantel) omslaan; (einen, fic) anders kleeden, lin'attftattbigreit, = onfatsoenlijkheid enz.
verkleeden; u., (f.) verhuizen; untAtesften, ft. un'anftiifgg = niet stuitend, niet kwetsend.
(D.) = omgeven, omringen; eine Vauer um. unantafrbar u.un'antaftbar= onaantastbaar.
un'anivenbbar = ontoepasselijk, onbruikbaar.
5ieDt hie Stabt = loopt om de stad; ber
met ift mit 9.Bolfen =poen = met wolken uu'aliOetitlitt = onappetijtelijk, onsmakelijk,
bedekt; fic# 33. = betrekken, donker worden. vies.
—(e)g, —e = deugniet, stouterd.
untAitt'geln, fcDtv. (D.) = omsingelen, insluiten. I. Un'art,
= omgang, processie; verhuizing; II. litt'art, iv. —, —en = onhebbelijkheid,
Mull's,
onaangename eigenschap, onbeleefdheid, ver[verwisseling van kleederen, verkleeden].
Unt'sug8 ftalber ob. usn'3ugnalber = we- keerde gewoonte, slecht gedrag.
un'artig = stout, ondeugend; onnet, onbeleefd.
gens verhuizing.
Unt'aug6foften, $1. = verhuiskosten; over- un'artifultert = ongearticuleerd, onduidelijk.
un'aftbetift# = onaesthetisch, onsmaakvol.
plaateingekosten.
aanzoeken lastig vallen, omstu'wen.

untlyerfett, ft. (l.) = om(ver)werpen, om-

unauffinbbar.
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unauffinb'bar u. un'auffinbbar = onvindbaar, niet te vinden.
un'aufgeforbert = ongeroepen, ongevraagd;
uit eigen beweging.
un'aufgetijft = onopgelost.
un'aufgeogen = onopgetrokken; (van kaarten e. d.) onopgeplakt.
unaufbalfbar, unauf0alflant = onweerstaanbaar, niet tegen te houden; met vaart.
unaufbiirlirb = onophoudelijk, voortdurend,
aanhoud end.
unauffiWbar, unauftiinift = onoplosbaar,
niet op te lossen, niet te ontwarren.
un'aufuterifain = onoplettend, verstrooid,
afgetrokken.
un'aufrirbtig = onoprecht.
Un'aufriditigreit, in. — = onoprechtheid.
unauffMieb'bar, unauffeblebliM u.un'auf...
-,--- niet uit te stellen, dringend, urgent.
unatObleiblicft u. un'au4 ... = onvermij-

delijk, onfeilbaar; ba4 ift u. = dat kan niet
uitblijven.
unau4bebtebar u. un'au4 .. . = onrekbaar,
onuitzetbaar.
unanOiiiirsbar u.un'au# ... = onuitvoerbaar,
onmogelijk.
un'au4gebilbet = niet geheel ontwikkeld;
onontwikkeld, onbeschaafd.
un'au4gefiint = niet gevuld, oningevuld.
un'au#gentatift = onuitgemaakt, onbeslist.
un'au4gefetft = onophoudelijk, onafgebroken,
voortdurend, zonder tusschenpoozen.

unbefehrt.

un'bebeutenb = onbeduidend, onbelangrijk,
weinig beteekenend.
ltn'bebeuten(b)beit, iv. –, – en= onbeduidendheld, weinig beteekenis.
un'bebingt, unbebingf = volstrekt, bepaald,
onvoorwaardelijk, onbeperkt, (al)geheel, vol,
totaal.

un'beeibigt = onbeeedigd.
un'beeittfluflt = niet onder een of anderen
invloed staande, vrij, onbelemmerd.
un'beeintriirOtigt = onbeschadigd, onbenadeeld.
un'beenbigt = onvoltooid, onafgemaakt.
un'beerbigt = onbegraven.
un'befiibigt = onbekwaam, zonder aanleg,
onbegaafd.
un'befabrbar u. unbefabr'bar = onbevaarbaar, onberijdbaar.
un'befangen = onbevangen, onpartijdig, niet
vooringenomen ; ongekunsteld, natuurlijk ,
naief, eenvoudig.

Itn'befangenbeit, in. – = onbevangenheid enz.
un'befeftigt = niet versterkt.
un'befiebert = onbevederd, onbevederd.
un'beftedt = onbevlekt, onbesmet, vlekkeloos, smetteloos.
utt'befriebigenb = onbevredigend, onvoldoende.
un'befriebigt = onbevredigd, onvoldaan.
un'befugt = onbevoegd, ongerechtigd.
un'begabt = niet begaafd, onbegaafd, zonder
aanleg.
unauilikifit'bar, unau4thfcirtiM u.un'au4 ... un'begteltet = niet begeleid, zonder geleide,
alleen.
= onuitwischbaar; onbluschbaar.
unau#1iWitri) u. un'au4 ... = onaflosbaar, un'begraben = onbegraven.
on af koopbaar.
un'begreifficb u. unbegreirtid) = onbegrijunauftott'bar u. un'and ... = onuitroeibaar, pelij k.
onvernietigbaar, onverdelgbaar.
un'begremt = onbegrensd, grenzeloos, onunaunireit'licb = onuitsprekelijk, onzeg- beperkt.
baar, onnoemelijk.
un'begriinbet = ongegrond.
unan4fteWlicb = onuitstaanbaar, onverdraag- lin'begriinbetheit, tn. — = ongegrondheid.
lijk.
un'begiitert = onvermogend, niet gegoed.
unauMig'bar itutt'au#... = onverdelgbaar, un'befotart = onbehaard.
onuitwischbaar.
llusbebagett, f. = onbehagen, onbehaaglijkheid,
uttaufteldrf1c0 = onvermijdelijk, niet te onaangenaam gevoel.
on tgaan.
un'beDaglich = onbehaaglijk, onaangenaam,
itat'banb, m. –(e0, –e u. .. blinbe = wild- onplezierig, onlekker, niet op zijn gemak.
zang, wilde jongen, rekel.
lintbe#agliVeit, iv. = onbehaaglijkheid, onutebanbig = onbeteugelbaar, onbedwingbaar, aangenaam gevoel, onaangenaamheid, onlekkerheid.
ontembaar, onhandelbaar, wild; buitensporig,
ontzettend.
utt'betmuen = onbehouwen, niet bebouwen.
un'barnOergig=onbarmhartig,onmeedoogend. ttit'befleffigt = ongehinderd, ongemoeid, zonder
lin'barntberalgteit, iv. = onbarmhartigheid, lastig gevallen te zijn.
Un'bebliffir# = onbeholpen, onhandig, verhardheid.
legen.
unsbiirtig = baardeloos, ongebaard.
un'bOinbert = onbelemmerd, ongehinderd.
lin'biirtigiett, in. – = baardeloosheid.
un'beact)tet = ongemerkt, onopgemerkt; etiv. un'beiplfen = onbeholpen, onhandig, links(ch).
u. Wien = op iets niet letten, geen acht op un'bei)iiffilit, zie unbebtiftict.
iets slaan, iets buiten beschouwing laten.
un'beOutrant = onbehoedzaam, onvoorzichtig,
onbedachtzaam.
webeanftanbet = onbetwist, onbestreden.
unbeirrbar = vast, zeker, niet van de wijs
unibeantWortet = onbeantwoord.
unbeannuortticft u. un'be . .. = niet te be- te brengen; vertrouwbaar.
antwoorden.
un'beirrt = zonder zich van de wijs te laten
un'bearbeitet = (zijde, metaal, Steen) onbe- brengen, kalm, rustig, vastberaden.
werkt, ruw; (wetenschap) onbeoefend.
un'berattnt = onbekend; unbefannte erbfie =
onbekende grootheid.
un'bebaut = onbebouwd.
onbedachtzaam,
un'befitnnter/veife
= onbekend, zonder
un'bebar4t, un'beluttfant =
(iemand) te kennen, zonder met iem. bekend
onnadenkend, onbezonnen.
un'bebaciftfanterhitife = onnadenkend, onbe- te zijn.
zonnen.
lin'beranntbeit, iv. = onbekendheid, onwetendheid.
un'bebedt = onbedekt, ongedekt, ontbloot.
gevaarloos,
zonder
bezwaar;
Utt'befanntfebaft, in. = onbekendheid.
un'bebentlicf) =
zonder aarzelen, zonder zich te bedenken.
un'beteljvt = onbekeerd.

unbefleibet.
nn'befletbet = onbekleed, ongekleed.
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Un'befilututert = onbekommerd, onbezorgd;
!den Ste batregen u. = wees daaromtrent
(maar) gerust.
ttn'belaben = onbeladen, onbeladen, ledig.
un'belaubt = bladerloos, kaal.
un'belebt = le ventoos, onbezield, doodsch.
uns befefen = weinig belezen, ongeletterd.
Ittrbelefentiett, in. = geringe belezenheid.
un'bellebt = onbemind, niet geliefd, niet
gewild, onpopulair, impopulair.
Un'betiebt4eit, to. = impopulariteit.
un'betointt = onbeloond, zonder belooning.
utt'bemannt = onbemand.
unbemeabar u. un'be... = onmerkbaar.
un'bemertt = onbemerkt, onopgemerkt.
un'bemittett = onbemiddeld, onvermogend.
un'benannt = onbenoemd; ongenoemd,
naamloos.
un'beneibet = onbenijd.
un'bettommett: ba& bleibt bir u. = dat staat
u vrij, dat belet u niemand.
un s bettutft= ongebruikt, niet (goed) besteed.
un'beobacOtet = onopgemerkt.
un'benueut = ongemakkelijk, ongeriefelijk,
lastig, hinderlijk.
unbere'Menbar u.un'be...= onberekenbaar.
utebereditigt = ongerechtigd, onbevoegd;
ongegrond, onbillijk, onrechtmatig.
un'bereditigtertueife = onrechtmatig, zonder
gerechtigd te zijn.
un'berirtitigt = onverbeterd, niet in orde
gemaakt; onvereffend.
un'beritten = onbereden (paard: nog niet bereden; ruiter: niet kunnende rijden; officier:
niet rijdend).
un'bertidltittigt = onopgemerkt, buiten
beschouwing; etiv. u. taffen = iets niet in
aanmerking nemen.
un'berufen = ongeroepen, zonder roeping;
unb.! = moge 't zoo blijven ! of goddank ! of
of kloppen 1
un'beriiillnt = onberoemd, weinig bekend,
vergeten.
un'beriOrt = onaangeroerd (eig. en fig.);
ongerept.
un'befetjabet, lard.13. mit Men. [ob. mit Zat.];
u. mane& atecbta ob. mettle& ReMe& u. =
behoudens of met voorbehoud van mijn recht,
mijn recht voorbehouden, zonder te kort te
doen aan of onverminderd mijn recht.
un s befitiibint = onbeschadigd, ongedeerd,
goed en wel.
un'befd)iiftigt = zonder bezigheid, niets
doende, werkeloos.
un'befrbattet = onbeschaduwd.
un'befdteiben = onbescheiden, vrijpostig,
onbeschaamd.
un'befchlagen = onbeslagen; in einer Taiffens
fctaft u. fein = niet thuis zijn in of niet op
de hoogte zijn met of van een wetenschap.
un'beftintitten = onbesnoeid, onbesneden.
utti befrfolten = onbesproken, zonder smaad,
vrij, rein.
Itn'befttiotten4eit, iv. — = smetteloosheid,
reinheid, onbesproken karakter of gedrag.
lin' befritottentjettNeunn14, f. = bewijs van
goed zedelijk gedrag.
un'befetoiintt = onbeperkt, onbegrensd,
absoluut.
unbeftbreitelid) u. un'be... = onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk, buitengewoon.
un'befrigieben = onbeschreven, blanco; niet

unbetvillit.

beschreven; niet in woorden of op papier
gebracht.

un'beftlyrieen = onbesproken; ook = u n b e.
rufen.
un'befriiiiift = onbeschut, onbeschermd.
un'befrfttnertiM u. unberMtver'fic0 = gemakkelfik, zonder bezwaar.
un'berctithert = onbezwaard, vrij, zuiver,
zonder bezwaar.
un'befeett = onbezield, zielloos, levenloos.
un'befetiett = onbezien, ongezien, onbekeken.
un befelft = onbezet, vrij, vacant, zonder
bezetting; ongegarneerd.
unbefleg s bar, unbefteffilit u. un'be... =
onoverwinnelijk.
un'befteat = onoverwonnen.
utfbefotbet = onbezoldigd, ongesalarieerd.
un'befonnen = onbezonnen, onnadenkend,
roekeloos.
Un'befottnenbeit, tn. = onbezonnenheid enz.
un'beforgt = onbezorgd, onbekommerd, gerust; einen Vtuftrag u. taffen = onuitgevoerd
laten.

Itit'beftanb, m. = onbestendigheid, veranderlijkheid, onstandvastigheid, ongedurigheid.
un'beftattbig = onbestendig, ongedurig, veranderlijk, onstandvastig.
Un'b ertaubigicit, tn., zie Unbeftanb.

unbefterirbar, unbefteCtiM It. un'be... =
onomkoopbaar.
un'beftetabar u. unbefteig'bar = onbeklimbaar, niet te bestijgen, ontoegankelijk.
un'beftellbar u. unbefteli'bar = onbestelbaar.
utts beftelit = onbesteld, niet bezorgd, niet
besteld, niet bebouwd.
un'beftimmbar u. unbeftintut'bar = onbe-

paalbaar; niet te omschrij yen.
Un'beftlututt = onbestemd, onbepaald, onduidelijk, vaag, niet vast, onzeker.
un'beftraft = ongestraft.
un'beftreitbar u. unbeftreWbar = onbetwistbaar.
un'beftritten = onbetwist.
utebetelligt = niet betrokken; niet geinteresseerd; iM bin bei ber Sacbe u. = ik heb er
geen belong bij, geen deel aan, ben er niet
bij betrokken, ben geen belanghebbende.
un'betont = onbeklemtoond, niet beklemd,
zonder klemtoon.
utt'betriictittici) = onbelangrijk, onaanzienlijk,
onbeduidend.
un'betrauert = onbetreurd, niet betreurd.

un'betretbaru.unbetrabar=ontoegankelijk.
un'betreten = onbetreden, onbegaan; niet
verlegen, onverbluft.
un'beunfaut u. unbettglant = onbuigzaam,
vast.
un s betuattit = onbewaakt.
un'betuaffnet= ongewapend; ba4 unbetnaffnete
Vtuge = 't bloote oog.
un'betuattbert = ongeoefend, onervaren, onbedreven, weinig of niet op de hoogte.
un'betneglid) u. unbetuenlict) = onbeweeglijk; (van goederen, sterren) vast.
un'betuegt = onbewogen, onbeweeglijk; ongevoelig, onaangedaan, ongeroerd.
fun'betve4rt = ongewapend].
un'betneibt = ongehuwd, ongetrouwd.

unbeitiel4 i licb u. un'be... = onbewijsbaar.
utts betulefen = onbewezen.
un'betuotntbar = onbewoonbaar.
un'betuolott = onbewoond.
un'betviiitt = onbewolkt, wolkeloos, helder.
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unsbettiufit = onbewust, onwillekeurig; onbekend; nth u. = buiten mijn weten.
un'be3abfbar
unbe3atit'bar = onbetaalbaar, niet te betalen, onschatbaar.
nit'beaabit = onbetaald.
un'be3itOntbar u. unbeiiitnn ibar ontembaar.
utt'beakibutt = ongetemd.
utt'bepunt = niet (door getuigen of bewijzen)
gestaafd, onbetuigd.
unbealuellelbar u. un'be... = ontwijfelbaar.
unbegoing'bar, unbe3ining'ilrft un'be

= onbedwingbaar, niet te beteugelen, onoverwinnelijk.
unsbiblifc4 = onbijbelsch, niet bijbelsch.
un'blegfant = onbuigzaam, onbuigbaar.
Un'bilbe, iv. —, —n (poet.) = Unlit% tv. =
onbillijkheid, onrechtvaardigheid, onrecht;
beleediging, beschimping; ruwheid (van 't
weer); U. be4 Scbicffal = hardheid van 't lot.
un'bitbfant = onplooibaar, onhandelbaar.
ttn'bitt, zie Unbilbe.
un'bfflig = onbillijk, onredelijk, onrechtvaardig.
utt'bfutia = onbloedig, zonder bloedvergieten.
un'bottniiffig = in verzet komend, we(d)erspannig.
Un'braufb, tn. = misbruik, verkeerd gebruik.
un'brauMbar = onbruikbaar, nutteloos.
un'brennbar = onbrandbaar.
un'biirgerlift = onburgerlijk, een burger
onwaardig.
un'bufgertig = onboetvaardig.
un'tbriftli4 = onchristelijk.
littAriftliibreit, to. = onchristelijkheid.
unb en; bu must u. foftet' 0 mein 2eben =
je moet, al zou 't me ook mijn leven kosten;
ettu. auf& U. iviffen = iets in de puntjes
weten.
Un'banf, m. = ondank, ondankbaarheid; U.
ift ber '!Deft 2obn = ondank is 's werelds loon.
un'banfbar = ondankbaar.
= ondankbaarheid.
litt'banfbarfett,
unbefittier'bar utt'be... = ondefinieerbaar,
niet te deflnieeren, niet te omschrijven.
unbe1n'bar u. un'befinbar = onrekbaar.
= onbuigbaar.
unbeffinteebar u. utt'be
unbettrbar = ondankbaar, onmogelijk.
unbettflid) = onheuglijk.
Mt'bentlist = onduidelijk, onklaar, duister,
verward.
= onduidelijkheid enz.
Un'beuttiftfelt,
un'beutfcf) = onduitsch, niet-Duitsch, slecht
Duitsch; onverstaanbaar.
= niet dicht, lek.
un'biditerifri) = ondichterlijk.
un'bienfict) = ondienstig, ongeschikt, ongepast.
m. = ondienst].
un'bienftfertig = ongedienstig, weinig gedienstig, niet dienstvaardig.
—n = undine, waternimf.
ltubilte,
Un'bitta, f. = onding, hersenschim, iets onmogelijks, [niets].
utt'bWatOfittiert = ongedisciplineerd, niet aan
tucht gewend.
un'bramatifc4 = ondramatisch.
littbufation', n). —, —en = undulatie, golving,
golf beweging.
Unbulation414eorie, tv. = golvingstheorie.
un'bulbfaut = onverdraagzaam.
Un'butbfautfeit, iv. = onverdraagzaamheid.
unburd)bring'ticf) u. un'burd)... = ondoordringbaar; onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk.
UnburcObringliotifett u. litt sburr4 ...,
=
ondoordringbaarheid.
VAN GELDEKEN
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utt'burcOforfitt = ondoorzocht; fig. braakliggend.
unburriffilbr'bar u. un'burtf)... = ondoorvoerbaar, niet door te voeren.
un'burd*Mtig = ondoorzichtig, ondoorschijnend.
un'eben = oneffen, ongelijk, ruw, hobbelig;

unebene4 fort = onbetamelijk woord; ba4 ift
rict dat is niet mis of niet gering; er ift
nict u. = hij is niet kwaad; ba4 ift fein
ebena 9,Niibcben = dat meisje is niet kwaad,
ziet er goed uit.
un'ebenbiirtin = van mindere afkomst, niet
gelijk in stand.
oneffenheid.
— en
Un'ebenfiett, iv.
un'ectit = onecht, nagemaakt, valsch.
=
onechtheid.
UnseMtbeit,
onedel, niet edel, gering; gewoon;
att'ebet
unebla Vetan = gewoon metaal.
un'efielicf) = onecht, onwettig; natuurlijk
(kind).
nn'ebrbar = oneerbaar, onbetamelijk, schandelijk.
Un'efire, iv. = oneer, schande.
utfebrerbletig = oneerbiedig.
un'efolieb = oneerlijk; valsch.
tv. = oneerlijkheid.
Un'etgennuth m. = belangloosheid.
un'etnentlig belangloos, onbaatzuchtig.
Un'elgennii teat, tv. — = belangloosheid.
oneigenlijk, figuurlijk.
un'efaenttleft
uneittbringlic0 u. un'elnbr... = oninbaar.
unseingebunben = oningebonden, ongebonden,
zonder band.
un'eingebetti : eine4 Zinged u. = niet denkend
aan iets, niet gedachtig aan iets.
un'eingelaben = ongenoodigd, ongevraagd.
un'eingefkift = niet ingelost; (van beloften)
niet nagekomen.
un'eingefefiriinft = onbeperkt, onbegrensd,
absoluut.
un'eingettieibt = oningewijd, ongewijd, niet
ingezegend.
nn'etntg = oneenig, oneens, oneensgezind;
fie finb u. = zij zijn 't niet eens, ze liggen
met elkaar overhoop.
lin'einigfeit, iv. = oneenigheid, oneensgezindheld, tweedracht, twist.
unseinneimbar u. uneittnefittebar = onneembaar.
un'eltt(3, zie unetnig.
un'entOfiinglic4 (fitr) = onontvankelijk, onvatbaar.
un'entOfinbfirft (gegen) = ongevoelig, onverschillig; onvatbaar.
unenbifirf) = oneindig (God); u. Rein = oneindig klein; u. icipver = onbeschrijfelijk
moeilijk.
ltnentvitrOfeit, iv. — = oneindigheid.
onontbeerlijk,
umittbefoltd) u. un'ent
onmisbaar.
un'entberft = onontdekt, niet ontdekt.
unentgeftlid) u. un'entaettlicf) = kosteloos,
voor niet, gratis, zonder betaling.
Uttentneft'llebfeit, 'Li/Went..., iv. — = kosteloosheid.
un'entbiifft = niet onthuld.
onontun'entrinnbar u. unentrinn'bar
loopbaar, niet te ontloopen, onvermijdelijk.
un'entfOieben = onbeslist, onuitgemaakt,
onzeker; besluiteloos.
— onbeslistheid, onlitt'entfrOiebettOeit,
zekerheid, besluiteloosheid.
43
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nit'entfitioffen
besluiteloos, onzeker, weifelend.
ltu'entfctitoffettioit, in.= besluiteloosheid enz.
uttentfMutbs bar u. un'ent... = niet te
verontschuldigen.
un'entftegett = niet ontzegeld.
un'enttvegt = vastberaden, onwrikbaar; ook:
recht door zee.
onontwikkeld.
un'entivicielt
unenttuirr'bar u. un'ent... = niet te ontwarren.
unent3Ifferbar u. un'ent... = niet te ontcijferen ; onleesbaar, duister.
unentaiinb'bar u. un'ent... = onontvlambaar, niet ontbrandbaar.
un'erarbtet, zie ungeacbtet.
= onverbiddelijk,
unerbittlicti u. un'erb
onvermurwbaar.
un'erbruiten = (van brieven) ongeopend;
(van deuren e. d.) niet opengebroken, onaangeroerd.
un'erfabrett = onervaren, onbedreven.
= niet te vinden,
unerftnblict) u. un'erf
onverklaarbaar.
unerforfOtiett u. un'erf ...= ondoorgrondelijk, niet te ontdekken, onnaspeurlijk.
un'erfreutir# = onaangenaam, verdrietig,
onplezierig, onverkwikkelijk.
= onvervulbaar,
utt'erf
utterffittloar
niet te vervullen.
= onvervuld.
= ondoorgronunergriinblici) u. un'erg
delijk; onpeilbaar.
un'er4ebtitt = onbelangrijk, onbeduidend,
weinig beteekenend.
un'erttiirt u. utter4iirt' = onverhoord, ongehoord, fabelachtig, alles overtreffend.
= onkenbaar,
uttertennibar u. un'ert
onherkenbaar.
unerttiiette4 u. un'ertt... = onverklaarbaar.
utterlafrtftt u. un'ert... = onvermijdelijk,
noodig, noodzakelijk, onvergeeflijk.
un'ertnubt = ongeoorloofd, verboden.
onafgedaan.
unerte'bigt u. un'ert
= onmetelijk,
unerntektic0 u. un'ernt
enorm; niet te gissen, ongeloofelijk.
= onvermoeid,
utterntabllit u. un'crut
onvermoeibaar.
utferbffnet = ongeopend.
un'erbrtert = niet behandeld, onbesproken.
utfertnobt = onbeproefd.
unerquictlitit u. un'erqn... = onverkwikkelijk, onaangenaam, verdrietig.
= onbereikbaar,
unerreictrtiar u. un'err
on genaakbaar.
un'erreidjt = niet bereikt.
= onverzadelijk.
unerfattlicit u. un'err
onUtterfiittlicitteit u. Un'erf ..., tn. —
verzadelij kheid.
utterfdpiitetirft u. un'erf... = onuitputtelijk.
un'erfcbijOft = niet uitgeput.
un'erfettrocten = onverschrokken, onversaagd.
lin'erfehroctenheit, in. — = onverschrokkenheid, onversaagdheid.
= onschokbaar,
unerfttiits tertirt) u. un'erf
onwankelbaar, onwrikbaar, onverstoorbaar.
onbereikbaar,
=
utterfetjtvittglitt u. un'erf
bovenmatig, buitensporig.
unerfetl'bar, unerfetflict) u. un'erf
=
niet te vervangen; onherstelbaar.
un'erfOrtefgiet = onvruchtbaar, nutteloos.
= onbeklimbaar,
unerftelq'ticto u. utferf
ontoegankelijk.

unfiigfam.

unertriig ilir# u. un'ert... = ondraaglijk,
onuitstaanbaar, onduldbaar.
un'ertuadifen = onvolwassen.
un'ertudbitt = onvermeld, ongenoemd; etio.
u. laffen = geen melding van lets maken.
un'ertuartet = onverwacht, onvoorzien ; onverwachts, onvoorziens.
uttertuditlic# un'ertu = onvermurwbaar.
uttertnetiVtich u. un'eriv... = onbewijsbaar.
un'ertutbert = onbeantwoord.
un'ertuiefen = onbewezen.
un'ertuiinflift = ongewenscht, onaangenaam,
verdrietig.
uneradtirbar u. un'er6.. = onvertelbaar,
niet te vertellen.
un'erogett = onopgevoed, jong.
utt'fii4ig (au) = onbekwaam, niet in staat,
ongeschikt.
= onbekwaamheid, ongelitt'fii0igtett,
schiktheid.
unfabettar u. unsf... = onberijdbaar, onbevaarbaar.
Itiffatt, m. = ongelukkig geval, ongeval, ongeluk, onheil, ramp.
= post voor (eerste) hulp bij
ltit'fartftation,
ongelukken.
= verzekering tegen
ltiffaitherfir4erung,
ongelukken, ongevalleverzekering.
littsfaitberftMeruttOgefeti, 1. ongevallewet.
= onbereikbaar; ook =
uttfaffbar u. un'f
unfatricf).
un'f...= onbegrijpelijk, duister,
unfaffltrt)
niet te vatten, niet te begrijpen.
unfettrbar = onfeilbaar, stellig, onvermijdelijk.
—
onfeilbaarheid.
IttifetWbarteit,
= niet fijn, onnet, onkiesch.
uttlertt = niet ver.
onvoltooid, onafgemaakt, niet
uteferttg
gereed, onaf.
lttffilat, m. —(e) = vuil, viezigheid, vuilheid,
vuiligheid; ber
= die vuilik, dat zwijn!
— = vuilik.
Un'flater, m.
un'ffiitig = vuil, vies.
litt'fietfl, m. = gebrek aan vlijt, luiheid.
un'ffeiffig = niet vlijtig, lui.
un'folgfam = onvolgzaam, onmeegaand, ongehoorzaam.
vormeloos, mismaakt, wanun'fbrintlit
staltig.
un'frantiert = ongefrankeerd.
un'fratt3iififift = onfransch, slecht Fransch,
geen Fransch.
un'frei = onvrij, afhankelijk, onderworpen;
lijfeigen.
onwillekeurig.
=
[un'freunb (einem ob. mit einem) = onvriendelijk gezind, vijandig gezind, kwade vrienden.]
on vriendelijk, onbeminnelijk,
un'freunblid)
norsch, onaangenaam, ruw.
= onvriendelijkheid enz.
ltn'freunblictitett,
un'freunbfetylftticti onvriendschappelijk.
lItt'friebe, tn. = onvrede, tweedracht, oneenigheid.
un'friebticft = onvreedzaam, twistziek.
onvruchtbaar.
un'fructjthar
= onvruchtbaarheid.
litt'frudjtbarreit,
littlug, —(e), onbetamelijkheid, onbetamelijkheden, uitspattin gen, ongeregeldbeden;
mit eta). U. treiben = misbruik van iets
maken; gtober
= rustverstoring, verstoring van de openbare orde.
un'ffigfant = onhandelbaar, weinig meegaand,
Diet inschikkelijk.
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un'filigbar = onvoelbaar, ontastbaar.
un'fiirftlItO = onvorstelijk.
un'galant = ongalant.
un'gangbar = onbegaanbaar, weinig begaan ;
(van munten) niet gangbaar.
I. un'gar = ongaar.
II, Ungar, in. —n, --n = Hongaar.
Uttigarin, in. —, —nen = Hongaarsche.
un'aarifd) = Hongaarsch.
Un'gartt, f. = Hongarije.
Un'gartneitt, ut. = Hongaarsche wijn.
uni naftlid) = ongastvrij.
un'gettrOtet = ongeacht, niet geacht; daarge-

laten; u. feiner Scmeraett = ondanks, niettegenstaande, in weerwil van zijn pijnen; u.
er nfitt itarf tear = niettegenstaande hij niet
sterk was.
utt'geabnbet = ongestraft, ongewroken.
unigeablit = onvermoed, onverwacht, nooit
gedacht.
utfgebat9nt = ongebaand, onbegaanbaar, onbegaan.
un'Retiarbig = ongemanierd, onbehouwen,
wild, woest, weerbarstig.
un'gebaut = ongebouwd, onbebouwd.
un'gebeten = ongevraagd, niet verzocht, niet
uitgenoodigd; finer u. foment, gOt ungebanft
babon = ongenoode gasten zijn zelden welkom.
un'gebeugt = ongebogen.
utfgeblibet = onbeschaafd, slecht opgevoed,
onontwikkeld, ruw, onbehouwen.
un'gebleit4t = ongebleekt.
un'gebliintt = ongebloemd, ongewerkt, effen.
utfgeboren = ongeboren.
un'gebrattnt = ongebrand; ungebrannte Vif*
= stuk hout, stok.
un'gebriinitlicft = ongebruikelijk, niet gebruikelijk.
un'gebraudit .----. ongebruikt.
un'gebrocOett = ongebroken (fig.).
Un'gebii#r, to. — = onbetamelijkheid, onbehoorlijkheid, ongepastheid; onrechtvaardigheid; buitensporigheid; our it. = buitensporig, onbetamelijk.
un'gebiibrenb, un'gebiiOrild) = onbetamelijk,
onbehoorlijk, ongepast, onbillijk, onredelijk,
onrechtvaardig.
Un'gebilbrIbtreit, iv. —, —en = onbetamelijkheid enz., vgl. uttgebiirlici).
un'gebunben = ongebonden, niet gebonden;
on(in)gebonden, vrij, losbandig; Me ungebun.
bene lRebe = 't proza, de ongebonden still. •
Unsgebunbett#eit, iv. — = ongebondenheid,
vrijheid.
un'gebedt = ongedekt, onbeschut; ungebecrter
nrebit = blanko krediet.
un'gebet4140 = onvoordeelig, ongunstig (voor
den wasdom), niet groeizaam; (van spijzen)
ongezond, onvoedzaam.
un'gebrudt = ongedrukt.
Un'gebutb, b3. = ongeduld, ongeduldigheid.
un'gebulbig = ongeduldig.
utt'getignet = ongeschikt; u. fein au = voor
jets ongeschikt zijn, zich voor iets met leenen.
1. un'gefiOr = waarschijnlijk, vermoedelijk;
ongeveer, omtrent, bijna; [toevallig, bij toeval]; bon u. = bij toeval, toevallig; ber un,
geftiOre Vert, 43rei& = de vermoedelijke
waarde, prijs.
1I. Utt'gefiibr, f. --- = toeval, blind toeval.
utt'gefiibrbet = gevaarloos, buiten gevaar.
un'gefiihrUdj = niet gevaarlijk, ongevaarlijk.

un'gefiiilig = ongedienstig.

ttngentifd*

untgefiliffrbt = onvervalscht.
un'gefiirbt = ongeverfd. ongekleurd; onverbloemd, onopgesmukt; oprecht.
un'gefiebert = ongevederd, kaal.
utfgeffige, un'gefiigig = onhandelbaar, weerbastig; plomp.
un'grojebert = ongeleed, zonder geledingen.
un'gegriinbet = ongegrond.
unsgebatten = boos, ontevreden, verstoord.
un'geigftet = oningenaaid, met ingenaaid.

an'oeijeffien = onbevolen, vrijwillig, ongevraagd.
un'gebeinntt = onbelemmerd, vrij.
un'gebeuttelt = ongehuicheld, oprecht, ongeveinsd.
I. Un'gebener, 1. —4, — = monster.
II. ungeOett'er u. mill... = monsterachtig,
kolossaal, verbazend (groot); bc0 geljt itt4
UngOeure = dat loopt in 't wonderbaarlijke.
ungeben'erUct), zie ungeeuer II.
Ungetieu'erlidifeit, to. — = monsterachtigheid, monstruoziteit.
utt`gebinbert = ongehinderd, onbelemmerd.
utegebobelt = onbeschaafd, ruw, onbehouwen,
lomp.
uttige4ijrig = onbehoorlijk, onbetamelijk, ongepast; onbillijk.
I. un'geborfant = ongehoorzaam, weerspannig.
II. Un'geborfant, m. = ongehoorzaamheid.
un'ge[jiirt = niet gehoord.
un'geiftlirO = ongeestelijk; onpassend voor een
geestelijke, een geestelijke onwaardig; wereldlijk, niet-geestelijk.
uttgefaunt = ongekend.
un'gefriinit = niet gekrenkt, ongedeerd, onverkort, rustig.
un'aeriinftelt = ongekunsteld, natuurlijk,
eenvoudig.
un'gelaben = ongenoodigd, ongevraagd; ongeladen.
utfgefiiutert = ongelouterd, ongezuiverd, ruw.
[Un'aelb, 1. = opbrengst, belasting, accijns];
U.. er, V. = (in 't zeevrachtrecht) gewone
en buitengewone onkosten.
un'geledter far = ongelikte beer.
un'gelegen = ongelegen, ongeschikt, to onpas;
au einer ungetegenen Belt = op een ongeschikten tijd.
Un'aelegenOeit, iv. —, —en = ongelegenheid,
hinder; einem Ungetegenbeiten macben = iem.
lastig vallen, last veroorzaken.
un'gelegt = ongelegd; u .. e filer = onbesliste zaken; niet bestaande dingen, hersenschim men.
utfgetebrig = onleerzaam, onbevattelijk.
unigefent(tg) = stijf, lomp, log, ongeschikt,
onhandig. linksch.
un'getefett = ongelezen.
utt'gelardit = ongebluscht, ongelescht, ongestild; ungetiifcbter Ralf = ongebluschte kalk.
Utegett, zie Ungetb.
Un'gentart, f. —[e)&, —e = ongemak, hinder(lijkheid), last, ongesteldheid.
un'gemildfild) = ongemakkelijk, onbehaaglijk,
Met op zijn gemak.
un'gentliftet = ongemest.
un'gentein u. wine:nein' = ongemeen, ongewoon, zeldzaam, buitengewoon, wonderlijk.
un'gentelbet = niet aangemeld, onaangemeld;
onvermeld.
un'gemengt = ongemengd, onvermengd.
un'gentefien — ongemeten, onmetelijk.
un'gentifcbt = ongemengd, onvermengd.
43*
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unfgentiingt = ongemunt (goud of zilver in
massa).
utt'flentiitticb = ongezellig, onbehaaglijk,
triestig, niet aantrekkelijk.
unfgettannt = ongenoemd.
un'tlettatt = onnauwkeurig, onjuist.
lin'nenaulateit, to. = onnauwkeurigheid,
slordigheid.
unfgeniert (spr.: .. zjee ..) = ongegeneerd,
vrij, los, ongedwongen.
unfgeniefibar = onbruikbaar, oneetbaar, ondrinkbaar; ongenietbaar, flauw, laf, vervelend,
onuitstaanbaar.

un'oenofien = ongebruikt, onaangeroerd.
un'geniitint = ongedwongen, ongenoodzaakt;
u. Oren = zich niet laten bidden.
un'genfigenb = onvoldoende.
un'oeniigtatit = ontevreden, onmatig, niet te
voldoen, veeleischend.
unfgeorbttet = ongeregeld, niet gerangschikt.
un'nePflaftert = ongeplaveid, niet bestraat.
un'nepfliigt = onbeploegd, braak liggend.
un'nepriint = ongemunt, ongestempeld.
un'ilepref# = ongeperst, onopgemaakt (leer,
laken e. d.).
uninepriift = niet onderzocht, zonder te
onderzoeken; ongeexamineerd.
utt'gepullt = ongepoetst, niet schoongemaakt,
ongedaan; ongetooid.
unifteriicOt = ongewroken.
unfgerabe = ongelijk, niet recht; oneven.
unfgeraten = bedorven, ontaard.
utegerectptet = ongerekend, niet meegerekend,
zonder mee te rekenen.
unineredit = onrechtvaardig, onbillijk.
unfgerechtfertigt = ongerechtvaardigd.
ltn'nereittigiett, tn. = onrechtvaardigheid,
onredelij kheid.
un'tlereneft = ongeregeld, niet geregeld.
un'tlereintt = onberijmd, ongerijmd (ook fig.);
ungereimt0 Beug = onzin, zottepraat.
ltitsgereinitheit, in. —, —en = ongerijmdheid,
onzinnigheid.
ifit'nerit = ongaarne, niet graag.
[uit'gerorben = ongewroken.]
ttit'gerilat = ongelaakt, onberispt; ict) faun
bad nicift u. fallen = ik kan dat niet z6,6 laten
voorbijgaan; dat moet ik wel afkeuren.

un'neriiOrt = ongeroerd, onaangedaan, onbewogen.
uninerupft = ongeplukt; u. babonfommen =
er zonder kleerscheuren afkomen.
unigerfiftet = niet toegerust, ongewapend.
un'nefalvit = niet gezouten, laf, flauw.
utenetattett = ongezadeld, zonder zadel.
liit'clefilttigt = onverzadigd.
uninefiinert = ongezuurd.
un'nefautut = niet gezoomd, ongezoomd; onmiddellijk, dadelijk, zonder dralen.
unigefitaffeit = ongeschapen; rein u ..
fort = geen onvertogen woord.
un'nerriiiilt = ongeschild, ongepeld.
unfgefdietyit = niet gebeurd, ongedaan.
tut'nefe4eut = onbeschroomd, onbevreesd.
un'nefiticlitlici) = onhistorisch.
lInfnefcliid, f. —(e); lin'aefttictitrOfelt, W. =
onhandigheid, ongeschiktheid.
unfgetdOcit = onhandig, onbekwaam, links(ch).
ltnigefrliiittOeit, tn. = onhandigheid.
utt'fiefrigartt= onbehouwen, lomp, log, plomp.
un'ilefttliffen = ongeslepen, niet scherp (van
messen e. d.), ruw (van diamanten, menschen), onbeschaafd, lomp.

lintmief er.

un'ilefitutiitert = onverminderd, ongeschonden, onverkleind, geheel en al, ten voile.
un'tlefitineibig = niet meegevend, onsoepel,
stug.
un'aefriptinft = niet geblanket, onopgesmukt ;
onbewimpeld, zonder er doekjes om te winden, ongezouten.

un'aelAntiirit = ongetooid.
un'nefrlioren = ongeschoren; ungefdp'rett:
erten u. fallen = iem. ongemoeid laten.
un'ofitiiift = onbeschut, onbeschermd.
un'tlefebtutir4t = onverzwakt, ongerept.
un'gefebtviitt3t = ongestaart.
un'aefebeit = ongezien, ongemerkt.

Int' gefeilig = ongezellig, schuw.
Utt'nefeilfrOaftlitt = onmaatschappelijk, antimaatschapp elij k.
un'Aefelgictl, un'gefetintiif#0 = onwettig,
strijdig met de wet, onwettelijk.
un'gefittet = onbeschaafd, ruw, ongemanierd.
un'fiefotten = ongekookt, rauw.
un'ofprifitig = onspraakzaam, stil.
un'oeftalt, unigeftaltet = wanstaltig, misvormd, mismaakt, monsterachtig.
un'neftiirtt = ongesterkt; niet gestijfseld,
ongesteven.
un'oeftiefelt = ongelaarsd, zonder laarzen.
un'neftielt = ongesteeld, zonder steel.
un'oeftint = ongestild, ongelescht , niet
bedaard.
un'nertiirt = ongestoord, rustig, onafgebroken.
un'neftraft = ongestraft.
I. itni geftiint = onstuimig, heftig, hevig,
woedend, bar.
II. ltn'aeftiint, f. u. m. —(e) = onstuimigheid, hevigheid.
un'oefuctit = ongezocht, natuurlijk.
utt'gefunb = ongezond.
Utt'llefunb4eit, M. = ongezondheid; (van
personen) slechte gezondheid.
un'neteert = ongeteerd.
un'geteilt = onverdeeld, eensgezind, algemeen.
nn'getrennt = niet gescheiden, ongescheiden.
un'lletren (poet.) = ontrouw, trouweloos.
utt'netriibt = (van den hemel) onbewolkt,
helder; (van vreugde e. d.) ongestoord, onvermengd; (van klanken e. d.) zuiver.
lin'netiint, f. —(e% —e = monster, gedrocht.
un'geitht = ongeoefend, onbedreven.
utegetualft = ongevold.
un'getuanbt = onhandig.
un'getuafrOen = ongewasschen; vuil; er Ot
ein untletnaf*n0 Wlaut = hij is erg los in
den mond, heeft een booze tong; ungetnaic4ene
Beug reben = zottepraat uitslaan; u. babon,
fommen = er ongestraft afkomen.
inti gelneibt = ongewijd, oningewijd.
uttltetulf? = onzeker, ongewis; auf?, uncletniffe = op goed geluk.
unigeilliffenbaft = niet nauwgezet.
lin'netuififfreit, M. = onzekerheid.
Un'getuitter, f. = onweer.
mfgeinitggt = onnoozel.
ltn'fiettiointheit, to. = ongewoonte.
un'netuijfinitri) = ongewoon, ongebruikelijk;
buitengewoon, zonderling, zeldzaam.
unineWohnt = ongewend, vreemd, ongewoon.
uttine3Cibtt = ongeteld.
un'oe3iiimit = ongetemd; razend, woest.
utevaiiuntt = onbetoomd, niet getooind;
zonder toom.
Utt'gealefer, T. --- — ongedierte, wormen,
insekten.
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un'ge;iemenb = onbetamelijk, ongepast, onbehoorlijk.
unige3ogen = onopgevoed, ongemanierd,
brutaal; stout, ondeugend.
itifgegilgett = onbeteugeld, teugelloos, toomelons, woest.
ongetwijnd.
un'geAtiirnt
utt'geatoungen = ongedwongen, vrij, natuurlijk, niet gemaakt, losjes, gemakkelijk.
Un'glaube, m. = ongeloof, ongeloovigheid.
un'gfiiutsig = ongeloovig; niet lichtgeloovig,
niet(s) geloovend.
Utt'glitubigfeit, tv. — = ongeloovigheid, ongeloof.
ungfaublicb = ongeloofelijk.
to. = ongeloofelijkheid, onwaa rschij nlij kheid.
utegfaublviirbig = niet geloofwaardig.
= ongeloofwaardigUniglaubtuarbigieit,
heid, onwaarschijnlijkheid.
un'gleic4 ongelijk, verschillend; oneffen;
veranderlijk; u. beffer = veel of verreweg
beter, niet te vergelijken.
ongelijksoortig.
un'gfeicitartig
un'gleitigartnig = ongelijkvormig, in vorm
verschillend, van verschillenden vorm.
= ongelijkheid, oneffenheid.
liregfetc04eit,
unigteic4Ontiiffig; :natnig; :feitig = ongelijk
-namig; -zijdig.
Un'glimpf, m. (e)4 = ruwheid, strengheid,
hardheid; beschimping, minachting.
utt'utimpfticl) = streng, hard, ruw.
1. (3t. UngtiloNfiiEfe) = ongeluk,
onheil, ramp, tegenspoed; U. baben = ongelukkig zijn; gum U. = bij ongeluk; U. ift
immer gu ettvc0 gut ob. rein U. fo gro13,
tjat ein Officf im Scbo13= er is geen ongeluk,
of er is een gelukje bij; ba& fit Wetter fan
U. = dat is niet zoo heel erg.
uni gliitifi4j = ongelukkig, onfortuinlijk.
utfgliittliMertocife = ongelukkig(erwijze),
bij ongeluk.
Uns gliitObote, m. = ongeluksbode, jobsbode.
Un'gliinbotfitaft, = ongelukstijding,
jobstijding.
= ongelukzalig, ongelukkig,
rampzalig.
Un'gliitf4faff, nt. = ongeluk, ongelukkig geval, onheil, ramp.
ltn'fitiki4118efatirte, =tlenoffe, m. = rampgenoot, broeder in 't ongeluk.
f.; :proptyt, m. = ongeluks II kind; -profeet.
Un'gliittOftifter, m. = onheilstichter.
Utt'gtiiriCIftunbe, to.; :tag, ut.; =bogey, m. =
ongeluksiluur; -dag; -vogel.
= ongenade.
lttfattabe,
un'gniibig = onbarmhartig, ongenadig, onwelwillend, slecht geluimd, verdrietig; guur;
kwalijk.
unigattlic4 = ongoddelijk.
un'grantutatifit = ongramrnatisch, onspraakkunstig.
uttgrifit = Hongaarsch.
Utt'grunb, m. ongegrondheid; nietigheid.
un'griinblitt = niet grondig, oppervlakkig.
un'giittig = ongeldig, nietig.
tv. = ongeldigheid, nietigheid.
Utfgunft, tv. = ongunst, ongenade; ruwheid,
guurheid; mefnen Ungunften in mijn
nadeel.
un'giinftig = ongunstig, niet gunstig gezind.
un'gut: OW. fur u. (auf)ttOmen =iets kwalijk

untat4o1ifd).

nemen; Itfcba fur u.! = neem me niet kwalijk!
houd ('t) me ten goede!
un'italtbar u. unitaft'Oar = onhoudbaar
(toestand, vesting, bewering); niet duurzaam,
ondeugdelijk, onvast.
un'4armottifd) = onharmonisch; onwelluidend.
Un'belf, f. —(e)& = onheil, ramp, ongeluk.
uttbeil'bar u. un't) = ongeneeslijk, onherstelbaar.
un'iteilbringettb = onheilbrengend, noodlottig.
= onheilig, wereldlijk, goddeloos,
profaan.
Un'Oeifftifter, m. = onheilstichter.
un'iRilboa = ongelukkig, rampzalig, noodlottig.
un'ficintiff4 = niet inheemsch, vreemd.
un'tointlic4 = akelig, somber, naar, angstig,
ongerust; u bfef Oelb = akelig veel geld.
un'beigtar: un4eigbare& 81mmer = kamer,
waar niet gestookt kan worden.
= onbeleefd, onheusch.
= onbeleefdheid.
UW40144104,
I. un'Oolb - niet gunstig, ongunstig gezind,
tegen, vijandig.
—e = booze geest;
If. Un'4olb, m.
akelig of mismaakt wezen; narigheid.
Un'tjotbin, tv. —, --nen = booze heks, tang.
un'fOrbar - onhoorbaar.
unie'rett, fcbm. (b.) = unieeren, vereenigen,
verbinden.
(b.) = unificeeren, tot een
uttifi3ie'ren,
samensmelten.
Uniform', iv. —, —en = uniform.
uniformie'ren, fcbtv. (b.) = uniformeeren, in
uniform kleeden, eenvormig maken.
— = uniformiteit, eenvorUniformitiir,
migheid.
u. .. fa = unicum,e6nig
U'nifunt, T. —L
exemplaar; zeldzaamheid.
un'intereffant = oninteressant, weinig belangwekkend.
Union', tv. —, —en = unie.
Unioniff, nt. —en, —en = unionist (aanhanger van de Unie, vooral van de kerkelijke
unie van 1817, ook van de noordel. staten
van N.-Am. in den Burgeroorlog).
uttilotto = unison, eênstemmig.
unitarier, eenheidsUnita'rier, m. -b, —
belijder.
uniberfal' = universeel, algemeen.
Uniberfal'erbe, nt. = universeel erfgenaam.
Uniberfat'gefriiiitte, tv. = algemeene geschiedenis, wereldgeschiedenis.
Uttiberfalttiit', iv. — = universaliteit, algemeenheid; alles omvattende geestesontwikkeling.
Uniberfai'mittel, T. = universeel middel,
middel voor alles.
Uniberfannonarrkie, to. = wereldheerschappij.
uniberfeW = universeel.
tv. —, —en = universiteit.
UniberfitiiWfreuttb, m. = universiteitsvriend,
akademievriend.
Uniberfitat4'4rofeffor, m. = professor aan
de universiteit.
UnibertitiiWftublunt,T.= universitaire studie.
Uniberfitiit#'3eit, Iv. = akademietijd.
= universum, heelal.
Uniber'fum, T.
Uttlagtthar = niet geschikt om jacht op te
maken.
nietilkanoniek;
un'llfanonifri); :fat4oliTcI)
-katholiek.
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unintriemetttarifdt.

= vuurroode pad; ringslang; un'ntafigeblicb = niet als maatstaf dienend;
little, tn. —,
beet theeine U. = zoo dronken als een snip. onder verbetering; nadj meiner unmatgeblict)en
uttlennbar, unitenntfidi on(her)kenbaar. Veinung = volgens mijn bescheiden meening.
= onherkenbaarheid; utt'ntaftig = onmatig, overdreven, buitenUnlenntligijfeit,
sporig.
= tot onkenbaar wordens toe.
(bid) our
= onwetendheid.
lin'tniifiinfeit, tn. = onmatigheid enz.
UnlenntnO,
un'ntetobtfc4 = onmelodisch.
Unlettruf, tn. akelige kreet.
= verbazende menigte.
= grafstem.
Ultimo-toe,
ltiffenftintine,
linfntenfit, = onmensch, monster, barbaar.
un'tenfit = onkuisch.
tn.
=
onkuischheid.
un'tnenfittic4 = onmenschelijk, monsterachtig,
littleufrObett,
barbaarsch, verbazend.
onkinderlijk.
unlittblieb
= onmerkbaar, on.
un'tirtbricft = onkerkelijk, niet kerksch, on- unnterrlirb u. uttln
waarneembaar.
godsdienstig.
= onmeetbaar.
un'itar =---- onhelder. onduidelijk, troebel, don- untnefpar un'ni
onmethodisch.
ker, duister; idj bin not int unflaren liter = un'tnetbobifely
unlit-11164'0.yd) = onmilitair.
ik ben nog in 't onzekere omtrent
= onmededeelbaar,
unntitteirbar u. utt'nt
lin'ttarbeit, tr. = onhelderheid enz.
niet mede te deelen.
nutting = onverstandig, onbezonnen.
= onmededeelzaam,
Un'ffuntRit, tn. = onverstandige daad, onbe- unntitteit'fant u. unlit
onspraakzaam.
zonnenheid.
unintittelbar = onmiddellijk, rechtstreeks(ch).
maim-101M = onkoninklijk.
Un'tnittetbarreit,
— = onmiddellijkheid.
utaiirberift4 onlichamelijk, onstoffelijk.
= onkosten, kosten; in U. un'tniibitert = ongemeubileerd.
Uttloften,
un'tttobern = onmodern, uit den tijd.
ftiir3en = op onkosten jagen.
un'tttobtfc4 = onmodisch, ouderwetsch.
Unlottenbucb, f. = onkosteboek.
= onmogelijk ; bij geen
unffraftin = zonder werking, zonder invloed, unntan'tirb u. un'nt
mogelijkheid.
krachteloos.
tn.=onmogelijkheid.
ltteiraut, f. = onkruid; U. berbirbt ob. ber: littutOgytiit reit
utentonctrcijifeb = onmonarchaal.
gebt nici)t =-- onkruid vergaat niet.
un'triegeript onkrijgszuchtig, niet oorlog- unfntoralifd) = immoreel, onzedelijk.
utentottbiert = ongemotiveerd, ongegrond.
zuchtig, onkrijgshaftig.
un'tniittbig = onmondig, minderjarig.
'tuition', tn. —, —en zalving.
= onmondigheid enz.
unliinbbar onopzegbaar, eeuwigdurend. Uttrntiinbicifeit,
onmuzikaal.
onkunde, gebrek aan kennis, un'tnufilatifcb
ltn'tuttbe,
utt'miif jig -- onledig, bezig.
onwetendheid.
unlattbig = onkundig, onwetend; einer ate [uttlnuftern = onlekker, onpasselijk; suf].
ltn'mut, tn. = wrevel, bitterheid, ontstemming.
u. Tan = van iets onkundig zijn.
litigant), f. = onbebouwd, ongebruikt, onpro- unInutig = wat treurig gestemd, wrevelig,
bitter, ontstemd.
ductief land.
= onbereikbaar, onge- un'tniitterfirb = onmoederlijk.
untattb'bar u. unit
uttnadiafunflicii
naakbaar.
unfttact)... = onnavolgunliinaft = onlangs, kortelings, kortgeleden. baar, weergaloos.
unfnaebbartiri) niet zooals men van buren
unlateinirM = onlatijnsch.
unilauter = onzuiver, onrein, onedel; oneer- zou verwachten; onvriendelijk.
lijk; untauterer eettbetverb = oneerlijke con- uttltarflgiebfg = ontoegevend, onmeegaand,
ontoegeeflijk.
currentie.
streng, veeleischend, onUttlauterfeit, = onzuiverheid, 't onedele. uninacOticlitig
uttleiblic0 = ondraaglijk, onuitstaanbaar, [niet toegevend.
unnab'bar u. un'tt = ongenaakbaar, ontoein staat om te lijden].
gankelijk.
un'tenifant onvolgzaam, onhandelbaar.
Un'nante, tn. = scheldnaam.
nttledbar = onleesbaar.
unflefertic# = onleesbaar, niet te ontcijferen. Unfttatur, = onnatuur, ontaardheid, beuttleugsbar = onloochenbaar, onbetwistbaar, dorvenheid, verdorvenheid, gekunsteldheid.
unfttatiirtiM = onnatuurlijk, ontaard, verklaarblijkelijk, blij kb aar.
dorven, gekunsteld.
ift mir u.
onaangenaam;
unlieb
1Itt'uatiirtidjleit, tn. = onnatuurlijkheid enz.
't spijt mij.
un'tiebticb = onaangenaam, minder liefelijk. unnenn'bar onnoembaar, onuitsprekelijk,
uttliebfaut onaangenaam, ongewenscht; onzegbaar.
= onnoodig, overbodig, noodeloos.
onverkwikkelijk.
= onloffelijk, niet prijzenswaardig. uniniittaertueile = onnoodig, noodeloos.
tfienitiatickl = onnut(tigl, nutteloos, overbounflogifeb = onlogisch.
dig, overtollig; verkeerd.
unto 'Yidj = onoplosbaar; onontwarbaar.
uttlarbar u. uttlijtbar = niet te soldeeren. un'orbentlieb = onordelijk, wanordelijk, ongeregeld.
Unlit% = onlust, onbehaaglijkheid, tegenzin.
= wanorde, ongeregeldheid,
ittiluftig = verdrietig, onaangenaam gestemd; Utforbnung,
verwarring, warboel; onrust.
met tegenzin.
onorganisch, anorganisch,
un'orgattifeb
=
=
onmacht;
machteloosheid].
[lin'ntaMt,
onbewerktuigd.
militate-Web = onschilderachtig.
untntanterlicb = ongemanierd, onbeschaafd, un'ortbograpbifit = verkeerd gespeld, tegen
de spelregels.
onwellevend, onnet.
onmannelijk, laf, wekelijk, un'baar = oneven.
un'tniinntlefi
un'parlententartfeb
= onparlementair, onzwak.
wellevend.
Unfntaffe, tv. = verbazende massa.
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un'4iartettf4), un'Oartetticti = onpartijdig.
UnVarteillitiett, tv. = onpartijdigheid.
un'pafb zie unpattit.
uniOrtffenb = onpassend, ongeschikt, ongepast, onbetamelijk; van onpas, ongelegen.
utt'Oitf#44 = onpasselijk, onwel, ongesteld.
utePatriotifit = onpatriottisch, onvader
landsch, onvaderlandlievend.
un'perfirintici) = onpersoonlijk.
un'poetiftft = onpoetisch, ondichterlijk.
Unituilitifrn = onpolitiek.
un'Poputiir = impopulair, onpopulair.
Utt'Popularttat, tv. = impopulariteit.
utt'Oraftlfd) = onpraktisch, ongeschikt, ondoeltreffend.
uttlirobuitib= onproduktief, niets opleverend.
un'proportiontert = ongeproportioneerd,
slecht geproportioneerd.
un'qualiNierbar = onqualificeerbaar, niet
te noemen, ongelooflijk, ongehoord.
untraftert ongeschoren.
Ittfrat, tn. — (e) = vuil, vuilnis, afval, drek;

ltuftiitigfeit.

ltn'rubftifter, tn. = onrustmaker, onruststoker, onrustzaaier.
unfrubbolt = onrustig, ongerust, gejaagd,
angstig.
un'ruttb = niet-cirkelvormig.
utt = ons.
unfaffbar, unfaceltit = onzegbaar, onuitsprekelijk, verbazend.
unlanft = onzacht, hard, ruw.
unlimber = onzuiver, vuil, onzindelijk.
un'fauberticb = onzindelijk.
uttlrftabbaft = onbeschadigd, ongeschonden.
unift0iibtlit = onschadelijk, ongevaarlijk.
unlOkitibar = onschatbaar, onwaardeerbaar.
unlotietttbar=onooglijk, nietig, onbeduidend,
niet-in-'t-oog-loopend.
lin ifiteinbarteit, tv. = onooglijkheid enz.
utile/A/nit = ongepast, onbehoorlijk, onbetamelijk, onwelvoeglijk.
Unleblitt, f. —(e)& = talk, kaarsvet, ongel.

besluiteloos, weifelachtig, weifelend.
tv. — =besluiteloosheid enz.
[verkwisting, overdaad]; U. merfen = onraad
merken, lont ruiken.
unlrbutad4aft = onsmakelijk, zonder smack.
untrittlich, un'ratfant = onraadzaam, onge- utildintiebbar = onsmeedbaar, onhamerbaar.
raden.
utt'f on = leelijk, niet mooi, onbevallig.
L utfrcebt verkeerd (sleutel, boek, deur e.d,); unlMonfant = onmeedoogend, ruw.
tv. = onschuld, onnoozelheid.
ongeschikt, ongelegen (tijd, dag, uur); onrechtvaardig, verkeerd (handelen); eine Sacbe unlifotibig = onschuldig, onnoozel.
am u. ..en Crte angreifen een zaak ver- ltaldmtb#utterte, to. = onschuldig gezicht;
mit U. = met een uitgestreken gezicht.
keerd aanpakken; er f)at u. = hij heeft ongelijk; er tut u. = hij doet verkeerd; ba ift er unlebutbftiort = onnoozel, rein, onschuldig.
gemakkelijk, niet moeilijk.
an ben U. —en gefommen = hij is bij den unlelitoer
verkeerde te land of aan 't verkeerde kantoor uttle4tveftertIM = onzusterlijk.
gekomen; bet& gebt mit u. ..en Zingen au = linlegett, = ongeluk, tegenspoed, vloek.
dat is niet in orde, niet in den haak ; u. Out uttletbftiinbig = onzelfstandig, afhankelijk.
gebe* nicbt = onrechtvaardig verkregen goed uuletig = onzalig, noodlottig.
gedijt niet.
unler = ons, onze; biefer ( arten ift u. =-.
II. them*, f. = onrecht, ongelijk, onrecht- van ons; bie Unferen = de onzen; erbarme
bid) u. = erbarm u onzer of over one;
vaardigheid; mit ob. au U. = ten onrechte;
ongelijk hebben.
Waren u. fec0 = we waren met ons (met z'n)
im u fen
zessen.
utt'rerfitticb = onrechtvaardig, onbillijk.
wijlui, wij, menltteredOlictifett, tv. = onrechtvaardigheid enz. unlereiner, unlerein
un'reditindffig = onrechtmatig, onwettig, schen als wij.
wederrechtelij k.
uttlerfet0 = onzerzijds, van onzen kant; op
un'reblici) - oneerlijk, onoprecht, bedrieglijk. onze beurt; tvir u. = wij voor ons.
uttiregetatiiffig = onregelmatig, afwijkend, uttfeOglet'it en u. unler4g1... = onsgelijken.
ongeregeld.
unlerttialben, unlertivegen, um unlert:
= onregelmatigheid,
Witten = onzentwegen, om onzentwille.
Un'regetntiittgrett,
onzeker, twijfelachtig; onvast
afwijking, ongeregeldheid.
unititer
(hand);
onveilig.
un'reif = onrijp, groen (ook fig.).
= onrijpheid.
ltaltiterOeit, to. = onzekerheid enz.
Un'relfe,
un'rein=onrein, vuil, vies, onzuiver, onjuist; un'flet)tbar onzichtbaar.
(ook:) 't klad.
bad Unreine
unItMtbarertueife = ongezien.
Un'reinhett, tv. onreinheid, onzuiverheid. uultittig = (zeem.) betrokken, donker.
Un'reiniafeit, to. —, —en = onreinheid, vuil- Unlittn, m. onzen, nonsens, gekheid; arte5
U. = allemaal gekheid.
heid, vuiligheid, viezigheid, onzuiverheid.
un'finnig = onzinnig, bespottelijk, dwaas.
un'reinitit onzindelijk, vuil.
onzinneijk, bovenzinnelijk ,
iv.
=
onzindelijkheid,
vuilheid.
un'ffuttlici)
Un'reintlitiett,
unrett'bar, un'rettbar = reddeloos, hopeloos. abstrakt.
littlitte, to. = misbruik, slechte gewoonte,
unsriditig - onjuist, verkeerd, fout.
onhebbelijkheid.
unirictitigertueife = verkeerdelijk.
onzedelijk, onwelvoeglijk.
ittfrlifitigfett, = onjuistheid, verkeerdheid, uttlitttiry
't verkeerde, 't onjuiste, 't foutieve.
unlottb = onsoliede; onveilig, onbetrouwbaar
unfre,bgteifityn lc. zie unfer&greiten.
un'rittertid) onridderlijk.
littiruf)e, tn. = onrust, ongerustheid, opwin- unlrige (ber, bie, ba y ) = de, het onze; bie
Unfrigen = de onzen; itSit baben ba y Urfrige
ding, opgewondenheid, gejaagdheid; (in uurgetan = we hebben 't onze gedaan;
batO
werken) onrust; Unrube n= onlusten, troeunb bad u. = uw huis en 't onze.
belen, beroerten.
unitatig = ronddolend, zwervend,
unfrubig ongerust, onrustig, opgewonden,
onrustig, ongedurig, onbestendig, onvast.
gejaagd, druk, beweeglijk, woelig, oproerig.
roemloos, niet te roemen, littltiitigtett, iv. — = onrust, ongedurigheid,
un'riitllntidi
onbestendigheid.
weinig roemrijk.
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un'itatt4aft = ongeoorloofd, niet toelaatbaar,
niet ontvankelijk.
unfterblitt = onsterfelijk.
Unfterbithigett, tn. = onsterfelijkheid.
ltifftern, m. = ongelukkig gesternte, ongeluksster, ongeluk, noodlot.
utfftet, zie u n ft ti t.
unftillsbar = onleschbaar, onverzadelijk.
unftiiVbar = onverstoorbaar; onveranderlijk.
= onstraf baar, onunftraffic4 u. uteftr
schuldig, onberispelijk, rein.
uttltretttg u. unftrertig = onbetwistbaar, ontwijfelbaar, ontegenzeggelijk, vast en zeker.
utfftubiert = ongestudeerd, ongeletterd; niet
bestudeerd.
uttliiintbar u. unfii4tf bar = niet te boeten.
littjuntute, tv. = verbazende som.
uttsThinntetrifit = onsymmetrisch.
un'tabelbaft, unlab(e)lig = onberispelijk,
onlaakbaar.
Utt'tat, tn. = wandaad, misdaad, onmenschelijke daad.
1. = vlekje, smetje; ziertje.
un'tatlg = werkeloos, lijdelijk, passief, niet
aan 't werk.
littlittiareft, = werkeloosheid, lijdelijkheid,
('t) nets-doen.
unlaugliit = ondeugdelijk, onbekwaam, ongeschikt, onbruikbaar.
unteilliar u. utt't . = ondeelbaar.
UnteWbarreit u. Un't...,tv.=ondeelbaarheid.
uttleitOaftig eine& Zinge& = geen deel hebbend aan lets.
unlett = beneden, onder; bon u. auf = van
onder op, van den laagsten rang af; Weiter
= verderop, lager ; u. bet= = onder langs.

untettan' = onderaan, aan 't benedeneind.
untenbunt' : bei eiitem u. rein = bij iem. uit
de gratie zijn of geen kans meer hebben.
uttlettftelottb = onderstaand.
I. meter, $tiip. mit Dativ and Akk. =
onder: ein Btvift u. reuttbett = een twist
onder vrienden; er ftanb mitten u. ibnen =
midden onder hun; u. bier Iltugen onder
vier oogen; u. (ob. mit ben) Taiilfen mud man
beulen, zie eu l e n; u. anberen, u. anberem
= onder andere; ber tiltefte u. iljnen = de
oudste onder hun; u. ber Krbeit = onder 't
werk; Trtitten = onder tranen; it. frefem
Ointmel = onder den blooten hemel; u. ben
Ziduaten bingebn = onder de boomen voortloopen of doorloopen ; u. ber Oanb = onder de
hand, ondershands; etro. u. Odnben baben =
lets onder handen hebben; ba& eheficbt u. einem
Scbleier berbergen = 't gezicht onder een
sluier verbergen; u. hem Siegel ber Serfcbtvie=
genbeit onder 't zegel van geheimhouding;
u. einem 3ortuctnb = onder een voorwendsel;
u. frembent 9lanten = onder een vreemden
onder 't
naam; u. bent 9ilinifterium Stubper
ministerie K.; Kinber tt. 10 ,a'abren kinderen onder of beneden de 10 jaar; — Gelb u. bie
£ieute bringen = onder de menschen brengen;
er trat mitten u. fie = hij trad midden onder
hun; fomm mfr nicbt u. bie Wugen = kom me
niet onder de oogen; einem u. bie g rbe ben.
gen = iem. onder den grand brengen, iems.
dood verhaasten; u. bie ait f3e treten onder
den voet treden; u. bie taaffen rufen = onder
de wapens roepen; u. einen Out bringen =
onder 66n hoed vangen; er berteitte ba& Oefb
u. bie lIrmen = hij deelde 't geld onder de
armen; id recbne iIjn u. mefne reunbe = ik

UnterbiaionuO.

reken hem onder of tot mijn vrienden: u. bie
Solbaten getn = onder dienst gaan; beneden:
er ftebt fief u. fbm an Talent = hij staat
ver beneden hem in talent; ba& ift u. after
nritif = dat is beneden alle kritiek; op: u.
ber Oebingurtg = op voorwaarde; zonder
voorz.: fcb fife u. itjm = ik zit lager dan hij
(in de klasse); u. bier eotben tnirb er nicf)t
fertig in minder dan 4 woken komt hij niet
klaar; — einem ettv. u. ben auf geben = iem.
lets heimelijk raden, melden of aan de hand
doen.
II. unler, = onderste, lager; ba§ untere
Stocftnerf = de benedenverdieping ; ber untere
Zell = 't onderste gedeelte, 't benedengedeelte ; bie unteren araffen = de lagere klassen.
III.fluter, m.— = Boer (in 't kaartspel).
m. = ondergUtfterll abteitung,
afdeeling; -admiraal.
liniterantt, f. = ondergesehikt ambt, lager
ambt.
linler arnt, m.; :Anna, m.; :art, tn. =
onderliarm; -mouw; -snort.
littlerarat, m. = adjunct-offieier van gezondheid.

littler!! auffeber, m.; :batten, m.; :banb, f. =

onderjjopzichter (of -inspecteur); -balk (of
arehitraaf); -band (of -verband).

littler II tutu, m.; :baud), m. = onderilbouw;
-buik.
un'terbauen, fcbtv. (b.) = er onder bouwen,
onder lets bouwen; unterbau'en = onderbou'wen, steunen; ondermijnen, ondergra'ven.
Utfter ()aunt, m.; :beatnter, m.; =befe41{4:
m. = onderliboom (of stofboom, aan
een weefgetouw); -beambte; -bevelhebber.

Un'terbe4iirbe, tn. = lager bestuurslichaam,
lagere autoriteit.
linler beinfteib, f., :bett, f. = onder broek ;
-bed.
unterbielett, ft. (b): einen u. = iem. afmijnen.
Uttlerbitatt3, to. = te-kort, nadeelig saldo,
deficit.
unlerbittben, ft. (b.) = er onder binden,
on'derbinden, aanbinden, aandoen; unter:
binrben onderbin'den, af binden, (fig.)
tegenhouden, stremmen.
= onderbin'ding enz.
linterbin'buttg,
UnlerbtfrOf, m. = wijbisschop, suffragaan.
unterblei'ben, ft. (f.) = niet gebeuren, niet

plaats hebben, blijven steken, niet uitgevoerd
warden, (van brief) in de pen blijven; ba§
unterbreibt nicbt = dat gebeurt zeker.
Unlerboben, m. = ondervloer.
unterbresMett, ft. (b.) = onderbreken, afbroken, in de rede vallen, uitstellen, schorsen,
stuiten.
ltnterbreAung, Iv. —, —en = afbreking,
af breken.
unlerbreiten, fttiv. (b.)=leggenofuitspreiden
onder: unterbreilen = voorleggen ; (einem
einen R3orfcbtag) ter overweging geven.
unsterbrittnen, unr. (b.) = onder dak brengen,
bergen, plaatsen, (geld) beleggen, plaatsen;
(een paard) op stal brengen.
[lin'terbruri), m., zie Unterbrecbung.]
onderdek, tusschendek.
Unsterbed, f.
Un'terbecte, tn. = onderdeken.
unterbeC unterberfen = intusschen, andertusschen, onderwijl, terwijl, sedert (dien).
Unlerbeffarteren, icbul (lj.) = to laag aangeven.
littsterbialattuC m. = onderdiaken.
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unterbriielen, fcDin. (b.) = (een yolk) onder- unteehartenb = onderhoudend, boeiend,

drukken, verdrukken; (een boek) onderdruk- amuzant.
ken; (een opstand) onderdrukken, dempen; Unterbater, m. —I, — = onderhouder, steun.
(tranen, een antwoord) terugdringen, inhouden. unterbattlick unterlialtlant = onderhouUnterbriicler, m. = onderdrukker, verdrukker. dend, interessant; amuzant.
un'terbuden (flit), fcDiv. (b.) = (onder)duiken, Unterfiatung, h). = (levens)anderhoud; onderhoud, gesprek, conversatie, bespreking;
bukken.
unterelnan'ber = onder elkander, ondereen, vermaak, uitspanning.
doorelkander, dooreen, onderling.
Unterballungdbettrilge, For. = bijdragen
littlerelntellung, tn. = onderindeeling, onder- voor levensonderhoud.
verdeeling.
unteOttilting6berert)tigt = rechthebbend op
lin'tererbgefrOaff, f. = ondergrondverdieping, een bijdrage voor levensonderhoud.
souterrain.
Unterf)alstuttOblatt, 1. = uitspanningsblad,
ltn'terfaitor, in. = onderbaas (in een drukkerij). humoristisch blad.
unterfan'gen flit, ft. (D.) einer ea* ob. UnterbetuttOgabe, iv. = gave am een gesprek gaande te houden, spraakzaamheid.
etih. = jets aandurven, zich iets vermeten.
Unterfan'gen, f. —& = vermetelheid, stout- lintertialluttgRoften, VI. = onderhoudskosten.
held, stout bestaan, driestheid.
un'terfaffen, fcbiti. (b.) = (iem.) onder den linterhalluugNettiire, in. = ontspanningslektuur.
arm vatten; WO it. = elkaar den arm geven;
Unterjetung4ton, m. = toon van 't geuntergefaf3t = gearmd.
sprek, conversatietooa.
Un'terfelb4err, in. = onderveldheer.
unterfledyten, ft. (ti.) = ineenvlechten, ineen- unterbetung4thelfe = bijwijze van gesprek.
strengelen.
unterian'beln, ffbro. (lj.) (mit einem fiber etin.
ob. hiegen eine& Zinge&) = onderhandelen
Un'terfOrfter, in. = onderhoutvester.
Unlerfufl, m. = benedengedeelte van den voet. (met iem. over lets).
theterfiligung, tn. = onderdoorgang (onder linteriAnbler, m. = onderhandelaar, bemiddelaar.
een spoorweg), tunnel.
Unterlianblung, ih. = onderhandeling.
Un'terfutter, T. = voering.
lin'tergang, m. = ondergang (van de zon, lin'ter1ar3, nt. = Beneden-Harz.
van een rijk), val.
Un'terfiattbe, in. = ondermuts.
Un'terliau0, f. = onderhuis ; Lagerhuis of
un'tergarig = ondergistend.
Huis der Gemeenten (in Engeland).
itn'tergiirung, in. = ondergisting.
Un'terbetub, f. = onderhemd.
Unstergattung, hi. = ondersoort.
I. unterge'ben, ft. (lj.) = onderwerpen, onder- Un'terlof, in. = lage binnenplaats, laag
gerechtshof.
geschikt maken, overgeven.
IL unterge'ben = ondergeschikt, onderdanig; ltn'terbofuteifter, in. = ondergoeverneur,
onderhuisbestuurder.
ber Untergebene (ein U . . ner) = de (een)
untert)Wlett, fcbiv. (b.) = ondermijnen,
ondergeschikte.
Unterge'bentjeit, ih. — = onderdanigheid, ondergra'ven.
ondergeschiktheid.
linsterip313, f. = onderhout, kreupelhout;
un'terge1)(e)n, unr. (f.) = on'dergaan, (van onderligger.
schepen) vergaan, verongelukken, zinken; Un'teri)ofe, iv. = onderbroek.
ondergaan, ten onder (te niet, verloren) gaan. un'terirbifit = onderaardsch; helsch.
Un'tergebiitg, f. = onderhout, kreupelhout. ltn'teritalien, f. = Beneden-Italia.
Un'teriade, to. = borstrok, mouwv est.
lin'tergefOlfe, m. = tweede bediende.
unterio'dien, fci)b). (b.) = onder 't juk brenlin'tergerit4t, 1. = lagere rechtbank.
gen, onderwerpen.
un'tergefrboben = ondergeschoven, valsch.
Un'tertiinfer, Un'tertiinfter, in. —&, — =
Un'tergefripfb f. = benedenverdieping.
Un'terhgeftefl, f.; r.gelnattb, 1. = onderilstel; tusschenpersoon, makelaar.
Un'terlIfiefer, in.; :Mtn, T. = onderllkaak;
-kleed.
onderkin.
Un'tergelvelir, f. = zwaard, sabel.
un'tergraben, ft. (lj.) = onder den grond (be)- liteterilaffe, in. = lagere klasse.
graven; untergra'bett, ft. (D.) = ondergra'ven, Un'terileib, f. = onderkleed; [broek].
ondermijnen (ook fig.), te gronde richten.
I. un'terfontmen, ft. (f.) = een onderkomen
krijgen of vinden, onderkomen, onder dak
Un'tergrab, in. = lage graad.
komen; in einem Oaftbofe u. = logies vinden
hi.
=
onder
grondsche
Un'tergrunbbatm,
in een hotel; bei einem u. = een plaats of een
spoorweg.
betrekking
bij iem. krijgen.
un'terljaben, unr. (b.) = (een kleed) onder
(een ander) aanhebben; (zijn tegenpartij) H. lin'terfontnten, 1. = onderkomen, onderdak,
plaats, betrekking.
onder hebben.
un'terttafett, ftttv. (ti.) = in den arm nemen. liteterfonfunt, in. = te geringe behoefte.
un'ter4atb, q3r14) mit Oen. (ob. Zat.) = be- Un'terfOrtler, in. = benedendeel van 't lichaam.
un'terfriegen, fcbin. (D.) = er onder krijgen,
neden, on der.
lin'terfialt, m. —(e)& = onderhoud, levens- overmeesteren, temmen, de baas worden,
onderhoud, bestaan, middel van bestaan; ben overwinnen.
lin'terfunft, iv. = onderkomen, onderdak.
U. beftreiten = in 't onderhoud voorzien.
un'tertialten, ft. (ti.) = on'derhouden; einen Ittftertage, th. = onderbed; onderlegger; (fig.)
%apt u. = een bakje er onder houden; grond, steungrond, bazis.
unterljal'ten = onderhou'den (iem., 't vuur, Un'terlanb, 1. = laagland.
briefwisseling); onderhou'den, bezighouden; lin'terliinber, m. —&, — = laaglander.
vermaken, amuzeeren; rub mit einem fiber etth. Un'terlat nt.: oboe U. = zonder ophouden,
onophoudelijk.
it. = zich met iem. over lets onderhouden.
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unterlarten, ft. (0.) = laten, nalaten, achterwege laten; it merbe nitt u.... = ik zal
niet in gebreke blijven...
linterlarfung, tr. —, —en = verzuim, ('t) nalaten.
Unterlarfung4fal1, m. = geval van nalatigheid of van verzuim.
UnterlarfuttOffinbe, tn. = zonde uit nalatigheid.
lInterfarfung4belift, f. = omissiedelikt.
lIn'terlaft, iv. = onderlast (in een schip).
un'terlaufen, ft. (1.) = insluipen, er onder
loopen; 0 finb Keine getter mit untergefaufen =
er zijn kleine fouten ingeslopen; unterline=
fen: bie taut ift mit Glut u. = met bloed
beloopen; [tegenhouden door er onder te
loopen, onder jets loopen].
Itifterlaufer, m. = smokkelaar, sluikhandelaar,
ltifterlegeblatt, I. = onderlegger (bij schrijven en teekenen).
un'terlegen, ittv. (fj.) = onder (iets) leggen,
on'derleggen; (einem ettv.) toedichten, toeschrijven; ricer nelobie einen Zegt u. =
een tekst bij een melodie maken of zoeken;
ether Sterie einen falften Sinn u. = een verkeerde beteekenis aan een plaats hechten of
geven, er in leggen; [43ferbe tt. = paarden
klaar zetten (voor de post)]; unterfe'gen =
bekleeden, voeren, stoffeeren.
linstergelger, In.; :Icib, m., =letbrben, T. =
onderilmeester (hulponderwijzer); -lijf ; -lijfje.
lin'terleibCtrantiyit, tn.; =leiben, f. = onderlijfs 11 ziekte ; -kwaal.
un'tertiegen, ft. (b.) = on'derliggen, er onder
liggen; ten grondslag ligge 1; unterfiegen,
(f.) (mit Zat.) = bezwijken (aan); bezwijken,
zwichten, onderdoen (voor), de nederlaag
lijden; onderhevig zijn (aan); bait unterliegt
feinem Biveifef = dat is aan geen twijfel onderhevig, lijdt geen twijfel.
[Un'terleutnant = 2eutnant.]
Un'terliPpe, iv. = onderlip.
un'term = unter hem.
untermalen, ft iv. (b.) = in de grondverf zetten.
untermau'ern, fttv. (4.) = ondermet'selen,
metselwerk onder jets aanbrengen.
lin'termeifter, m. = ondermeester, onderbaas.
untermentgen, ftiv. (i).) = ondereenmengen,
vermengen.
lin'termiete, iv. = onderhuur.
un'terntieten, ftiv. (fj.) = onderhuren.
untennittle'ren, ftiv. (b.) = ondermijnen.
unterntilMen, TcDtv. ((F) = ondereenmengen,
vermengen.
I. unternej'men, ft. (O.) = ondernemen, beginnen, wagon; u n tern e b'm en b= andernemend.
II. 'interne/punt, 1. = onderneming, waagstuk.
lInteritelynter, m. —s, — = ondernemer.
linteritetrittung, iv. —, —en =onderneming.
Unternetrutung4gelft, m. = ondernemingsgeest.
lIteteroffi3ter, m. = onderofficier, korporaal.
un'tcrorbnen, fttv. (f).) = ontderschikken,
ondergeschikt maken, stellen of plaatsen onder
(een meerdere).
Itn'terorintung, in. = onderschikking, onderindeeling, onderwerping, ondergeschiktheid,
subordinatie.
lIttlerafterreirf), f. = Beneden-Oostenrijk.
Un'terOacbt, iv. = onderpacht.
Uttiterpfal5, iv. = Beneden-Palts.

unterf dOeben.

Ilifter0fanb, T. = onderpand.
un'terpfiintilIM= als onderpand, in onderpand.
Ittetertlfarrer, m. = hulpprediker.
un'terpflfigen, ft ill. (la.) = (iets) er onder
ploegen (nl. onder den grond).
Un'terprinta, Iv. = laagste afdeeling van de
hoogste klasse (van 't gymnazium, bij ons
de 6de klasse).
unterreben flit, ftiv. (b.) = samen spreken,
met elkaar spreken.
linterre'butto, iv. —, —en = gesprek, onderhoud, samenspraak, bespreking.
Un'terriieitt, m. = Beneden-Rijn.
un'terrbeittifei) = Benedenrijnsch.
lin'terridit, m. —(e)6 = onderwijs, onderricht;
[bericht, verslag] ; er gibt lateiniften U. =-hij onderwijst Latijn.
unterriOten, TcOrn. (ti.) : einen in einem aacty
u. = iem. in een vak onderwijzen of onderwijs geven of les geven; einen bon ob. fiber
ettn. u. = iem. van iets onderrichten of bericht geven of op de hoogte brengen of over
jets inlichten; aagemein unterrittet = algemeen ontwikkeld.
iItti terricifter, m. = onderrechter.
Un'terriclitSanftaft, iv. = onderwijsinrichting.
lIn'terriMObrief, m.=brief voor zelfonderwijs.
littterric4t#erfaubitIOrOein, in. = akte van
bekwaam heid.
lin'territtOfrelheit, iv. = vrijheid van onderwijs.
1in'terric4t4iInefet T.; :fontiniffion, iv. =-onderwijs li wet ; -co mmissie.
lin'terrictitCminifter, m.;:mittifteriunt, f. =
minister van onderwijs; ministerie van o.
lIn'terrici)Oftunbe, iv. = lesuur, les.
ItteterritttOttlefen, f. = (openbaar) onderwijs.
Un'territtOguein, In. = tak van onderwijs.
Un'terllrinbc, in.; :rod, m. = onderilschors
(of -korst); -rok.
unter = unter ba g .
unterfa'gett, itto. (fj.) = verbieden.
Unterfa'nung, iv. — = verbod.
Un'terfat m. = onderstel, voetstuk; (jets
waarop men een lamp, een flesch, een kopje,
een ketel, e. d. zeta) blad, blaadje, schoteltje,
plaatje ; (van een sluitrede) minderterm, minor.
Un'terfrlytte, tn. = schoteltje of bakje (onder
een kopje).
un'terfcljarren, ftiv. (i).) = onder den grond
stoppen, aarde er over heen krabben.
unterfc4iit3en, ftiv. W) = onderschatten, te
gering schatten.
unterfrimib'bar = onderscheidbaar, herkenbaar, te onderscheiden.
uttterfcbabett, ft. (l.) = onderscheiden, van
elkaar scheiden, uit elkaar kennen, onderkennen; fir u. = zich onderscheiden, verschillen.
unterfiterbettb = onderscheidend, eigenaardig, kenmerkend.
Unterfrbei'bung, Iv. = (onder)scheiding.
linterfiterbunalbegrIff, m.; =haft, Iv.
(:berittiinen, f.); :3eiMett, f. = onderscheidingsilkenmerk; -vermogen; -teeken.
ItttterfitelbungNug, m. = kenmerkende trek.
Un'terfelienfel, m. = onderdij, onderschenkel.
un'terfitiebett, ft. (ti.) = (er) onder schuiven;
einem einen Stubf u. = een stoel onder iem.
schuiven ; [verder ook: u n te rfd) i e'b e n] ; on'derschuiven (een kind, brieven); einem einen
falften Ritetveggrunb u. = iem. een valsche
beweegreden toedichten.
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Un'terfrniebung, tv. = onderschuiving; toedichting.
lin'terfaiieb, m. —(e)g , —e = onderscheid,
verschil, onderschei'ding.
unterfultieb'fid) = verschillend.
un'terfrigiiittig = onderslachtig (van molenraderen, waar 't water onder tegenaan stroomt).
un'terfdilagen, ft. (lj.) = over elkaar slaan
(armen, beenen); einem ein 3ein it. = iem.
den voet lichten; unterfr4fa'nett = (gelden,
een testament) verduisteren; (brieven) onderscheppen.
lIn'terfd)feif, m. —(e) g , —e = bedrog, verduistering, malversatie ; Unterf ctleife macten =
bedrog plegen.
Utfterfdifupf, m. —(e)g , —e = schuilplaats,
hol, sluiphoek.
un'terfcrifutsfen, un'terfcbliipfen, ictiv. (1.) =
er onder sluipen, kruipen of glippen.
untevfdirerbcn, ft. (lj.) = onderteekenen,
onderschrijven; flit u. = onderteekenen, zijn
naam zetten.
Un'terfritreiber, tn. = tweeds klerk.
Un'terfrOrift, iv. = onderteekening, handteekening, onderschrift.
Un'terfr4ufe, iv. = lagere school.
unsterfeetfr4 = onderzeesch.
ittfterfelte, iv. = onderzijde, onderkant.
Uteterferunba, iv. = laagste afdeeling van
de 5de klasse (van een gymnazium, bij ons
3de klasse).
un'terfetiett, fctiv. (b.) = er onder zetten, er
onder plaatsen; unterfet'8en = steunen;
mit etiv. unterfett = met jets vermengd.
lItt'terfe4er, zie Unteriat.
unterfe#C = kort en ineengedrongen, gezet
en kort.
un'terfinfett, ft. (f.) = wegzinken, in de
diepte zinken.
unterfpiefen, fcbiv. (ti.) = ondermijnen, onderwoelen.
un'terft = onderst, laagst; ba g Unterfte au
oberft febren = altes (ten) ondersteboven
gooien; au u. = 't onderst, 't laagst, geheel
onderaan.
Unterftaat4leiretar, m. = onderstaatssecretaris.
littlerftabt, iv. = benedenstad.
Un'terftanb, m. = beschutting, wijkplaats;
onderkomen; woning; schuilplaats.
un'terftlinbig = onderstandig.
Un'teritanb4110410, 1., Witte, iv. = schuilhut
(in 't hooggebergte).
un'terfterien, fdpv. (b.) = er onder of er tusschen steken of doen; fict) u. = schuilen,
een schuilplaats zoeken.
un'terftefi(e)n, unr. (t.) = staan onder (eig.
en fig.), schuilen; unterfteVe)n (mit Zat.)=
behooren tot, ressorteeren onder; not u. =
wagen, durven, vermeten; [ficb ether ace u. =
zich iets veroorlooven, iets wagen, jets durven].
un'terfteffett, fcblv. (t.) = er onder zetten of
plaatsen; ein Verb u. = een paard stallen;
f fib u. = schuilen; unterfterfett, fcfpn. (b.) =
onderstellen; toeschrijven, toedichten; einem
unterfteflt Fein = aan iem. ondergeschikt of
van iem. afhankelijk zijn.
linterfterfung, iv. = onderstelling.
Un'terfteuermann, in. = onderstuurman.
unterftrei'd)ett, ft. (b.) = onderstrepen.
un'terftreuen, fetiv. (b.) = er onder strooien.
Un'terlIftriintung, tn.; :ftruntpf, in.; :ftiict,
1. = onderil strooming; -kous; -stuk.

untertvalben.

unterftiir3ett, fctn. (lj.) = steunen, stutters,
ondersteunen, helpers, bijstaan.
Unterftiit'pr, in. — g , — = ondersteuner,
steun.
lInterftiit'3ung, tn. —, —en = steun, stut,
ondersteuning, hulp, bijstand.
unterftiit'3ung4bebiirftig = hulpbehoevend,
behoeftig.
linterftfit'3ung4nefuck 1. = verzoek om steun.
linterftiit'3uttOraffe, iv. = ondersteuningskas.
unterfu'effren, fctiv. (lj.) ----- onderzoeken, nagaan.
Unterfu'diunn, tv. —, —en = onderzoek,
onderzoeking.
Unterfu'itung4aften, $f. = processtukken.
Unterfu'diung4gefang(e)ner, m. = iem. die
zich in preventieve hechtenis bevindt.
UnterfuItuttObaft, tv. = preventieve hechtenis, voorarrest.
Unterfu'itunnOtantnter, in. = kamer van
onderzoek of van instructie.
Unterfu'etungeontntiffion, iv. = commissie
van onderzoek.
linterfu'Mung4ricOter, m. = rechter van
instructie.
1. un'tertan = onderdanig, onderworpen.
II. ttn'tertan, m. —4 u. — en, — en = onderdaan.
Un'tertanettherbanb, m. = burgerschap, de
gezamenlijke onderdanen.
unstertiittig = onderdanig, onderworpen,
nederig, gedwee; unterainiger Ziener = onderdanige of dienstwillige dienaar; ict bitte
untertiinigft = ik verzoek eerbiedig of beleefd.
Un'tertiittigtelt, iv. — = onderdanigheid,
onderworpenheid.
lin'tertaffe, iv. = schoteltje, bakje (onder
een kopje).
un'tertaudien, fctiv. (b.) = onderdompelen;
u., (lj. u. f.) = onderduiken.
Un'tertertia, iv. = laagste afdeeling van de
3de klasse (van een gymnazium, bij ons lste
klasse).
ttiftertor, f. = poort van de benedenstad,
benedenpoort.
un'tertreten, ft. (f.) = schuilen; [untertre':
tett = vertreden, verdrukken].
untertuadffen = doorgroeid (met lets), doorwassen.
litts tertualb, tn. = kreupelbosch.
lin'tertualben, f. = Unterwalden.
Uultriuditmer, tn. —b, — = bewoner van
Unterwalden.
Un'tertuatn4, f. = borstrok.
[un'tertuitr0 = benedenwaarts].
untertue0 = onderweg, op weg; etto. u.
Wien = iets achterwege laten, niet doen,
nalaten.
[untertuei'len = somwijlen].
untertueijen, ft. (la.) = onderwijzen, onderrichten.
Untertuefung, to. —, —en = onderwijs, onderwij zing.
iln'tertuelt, iv. = onderwereld.
untertuerlen, ft. (lj.) = onderwerpen, ondergeschikt maken, afhankelijk maken, tot gehoorzaamheid dwingen; ether Aranfteit unter,ivorfen fein = aan een ziekte onderhevig zijn.
lintertuerlung, In. — = onderwerping.
un'terivertig = minderwaardig, to kleine
waarde hebbende.
linlertuinb, nt. = lage wind, benedenwind.
[untertuin'ben fid) ft. (b.) = zich onderwinden, zich verstouten, ondernemen].
untertuill'bett, !tip. (b.) = onderwelven.
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linstertuur, m. = onderhout, kreupelhout.
untertuiiirten, icW. (b.) = onderwoelen,
ondergraven, ondermijnen.
untertufiefig = onderworpen, onderdanig,
nederig.
ttn'ter3a1n, m. = ondertand.
untervictriten, icbin. (b.) = onderteekenen.
Itntervictrneter, m. = ondergeteekende.
Untervich'ner, m. = onderteekenaar.
lInterviqttung, tn. = onderteekening, handteekening.
ltn'ter3eug, 1. = ondergoed, onderkleeren.
un'teraieben, ft. (b.) = onder (andere kleeren)
aandoen, er onder trekken of plaatsen; nu=
teriielyn; ettn. einer lBefidjtfgung, einer

$riifung u., ficb einem ftamen, ether Cue,
ration u. = iets aan een beschouwing, onderzoek, zich aan een examen, een operatie
onderwerpen; env. efner 8eratung u. = over
iets beraadslagen; ficb ether 93/iibe, einem Oe=
fcbafte u. (aucb: fist ein0 Ceefcbtifte u.) = een
moeite, een zaak op zich nemen; [ficb einem
u. = zich naar iem. schikken].
un'tief = ondiep.
ltn'tiefe, tn. = ondiepte, doorwaadbare plaats;
verschrikkelijke diepte, afgrond.
niftier, f. = ondier, monster.
un'tig = onderstaand.
untitOar u. un't... = onverdelgbaar, onuitroeibaar; ondelgbaar, onaflosbaar.
untrag'bar u. uretr... = ondraagbaar.
untrennloar it. un'tr ... = onscheidbaar.
lintrenn'tiariett u. lin'tr..., tn. = onscheidbaarheid.
un'tren = ontrouw.
ltn'treue„ n). = ontrouw, ongetrouwheid; U.
fcbteigt fbren eignen eerrtt =-- ontrouw straft
zich zelf.
untrinillar u. un'tr... = ondrinkbaar.
untriift'f/ar, -untriiftlici) = ontroostbaar,
troosteloos, diep bedroefd; bedroevend.
Itntriiftlirtifeit, to. — = ontroostbaarheid.
untriigliM u. un'tr ... = onbedrieglijk, onfeilbaar, zeker.
un'tiiittig = onbekwaam, ondegelijk, onbruikbaar, ongeschikt.
linstimenb, kn. = hebbelijkheid, gebrek, verkeerde gewoonte, slechte eigenschap.
un'tn(n)tir0 = ondoenlijk, onmogelijk.
unlibertegt = onoverlegd, onbedacht, onbezonnen, overbid.
unliberfelOar u. uniiberfeirbar = onoverzienbaar, onafzienbaar, onmetelijk.
unitherfetfliar u. Unlib ... = onvertaalbaar.
uniiberftetglitt u. unlit)... = onoverkomelijk, onoverklimbaar.

untlerfetificii.

utebiitertict) = onvaderlbk.
unberiin'berlic# u. utt'b ... = onveranderlijk.
un'beranbert = onveranderd, ongewijzigd.
unberantluortlic0 u. mill— = onverantwoordelijk (persoon of daad); onvergeeflijk
(daad).

un'berarbeitet = onbewerkt, ruw; onverwerkt.
unberiiu'tertict) u. un'b ... = onvervreemdbaar.
unberberfertir# u. un'b ... = onverbeterlijk.
unberfoinbitiM u. unit)... = niet verplichtend, niet bindend; onbeleefd.
un'berbliintt = onverbloemd, onopgesmukt,
onomwonden, eenvoudig.
unberbrenn'llar, unberbrenn'tht u. unit) . ..
= onverbrandbaar, onbrandbaar.
un'berbrieft = onbeschreven (recht bijv.).
unberbriirlftirt) u. un't,...= onverbrekelijk,
onschendbaar.
un'berbiirgt = ongewaarborgd.
un'berbactitig = onverdacht, vertrouwbaar.
unberbaultIt u. un'b ... = onverteerbaar,
onverduwbaar, ongenietbaar.
un'berbaut = onverteerd, onverduwd.
un'berberbt = onbedorven.
un'berbient = onverdiend, onrechtvaardig.
un'berbientermaten, un'berbientertueife=
onverdiend, onrechtvaardig, onbillijk.
un'berbortien = onbedorven, gaaf; onschuldig, rein.
uteberbroffen = onverdroten, onverpoosd,
volijverig.
un'berebetic4t = ongehuwd, ongetrouwd.
un'bereibet, un'bereibigt = onbeeedigd.
unberein'bar u. un'b... = onvereenigbaar,
onbestaanbaar.
unbererblirft u. un'b ... = onovererfelijk.
niftier-NIP* = onvervalscht, zuiver, echt,
oprecht, waar.
nnberfanglict) u. un'b ... = onschuldig,
onnoozel, eenvoudig, ondubbelzinnig.
un'berfroren = onvervaard, ongegeneerd,
driest; ongezouten.
Itit'berfroren4eit, iv. — = ongegeneerdheid
driestheld.
unberganglirt) u. un'b ... = onvergankelijk,
eeuwig, onsterfelijk; bestendig.
unbergeTbar u. un'b..., zie unbergetficb.
un'berge fen = onvergeten.
unbergefftir# u. mill ... = onvergetelijk,
niet te vergeten; Meier Knblicr tnirb mir u.
fein = dat gezicht zal ik nooit vergeten.

unbergleicipirk unbergteidytiar u. un'b.. =
onvergelijkbaar, onvergelijkelijk, weergaloos.
un'bergotgen : rein unbergobrena fort =
geen onvertogen woord.
un'ii ber 11 treff ticti ; ztro rfen ; Avinblic4 ; un'bertiiittniftiiflig = ongeevenredigd,
ztuititben = onoverlitrefbaar; -troffen; -win- buitensporig.
nelij k ; -wonn en.
un'bertwiratet = ongehuwd, ongetrouwd.
un'untgiinglich = onvermijdelijk, onontbeer- un'bertiofft = onverhoopt, onverwacht, onlijk, noodzakelijk.
voorzien; u. fommt oft = wat men niet verun'utufebriinft = onbeperkt, onbegrensd, wacht, gebeurt (of komt) dikwijls 't eerst.
onbepaald.
unsberliotilen = onverholen, ronduit, zonder
ltn'untfcbriinft4eit, in. = onbeperkte macht, omwegen, onomwonden.
onbeperktheid.
unberiii4rsibar u. att'b... = onverjaarbaar,
unumftkiffticti = onomstootelijk, onweerleg- steeds geldig.
baar, onbetwistbaar.
unberrhuffict) u. un'b ... = onverkoopbaar.
un'unmunben = onomwonden, openhartig. un'berfauft = onverkocht.
un'unterbrodien = onafgebroken, voortdu- unbertenn'bar u. un'b ... = onmiskenbaar,
rend, aanhoudend.
blijkbaar, klaarblijkelijk.
utt'untericHeibtiar = niet te onderscheiden. un'berfiir3t = onverkort, onaangetast.
un'unteraelvfinet = ongeteekend, niet onder- unberleirbar, unbertetftir4 u. un'b ... =
teekend.

onkwetsbaar; onschendbaar.
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un'berietft= ongekwetst, ongedeerd, heelhuids,
onbeschadigd.
unberiter'bar u. unit)... = onverliesbaar.
unberiiifrn'tir4 u. un'b ... = onbluschbaar.
un'berutii0it = ongehuwd, ongetrouwd.
unbermetblirb = onvermijdelijk, noodzakelijk.
un'bernterft = ongemerkt; vanzelf.
un'berntinbert = onverminderd.
un'berntiftOt = onvermengd, zuiver.
un'berntittelt = opeens, zonder overgang.
linsberutiinen, 1. = onvermogen, onmacht,
insolventie.
un'berntijgettb = onvermogend, niet gegoed;

machteloos, onmachtig, niet in staat, onbekwaam.
Un'berntOgettbeit, to. — = onvermogen.
Un'bernsbgen001, tn.: ins U. = ingeval van
insolventie.
un'bennutet = onvermoed, onverwacht, onvoorzien.
unbernefpn'tiot u. un'b... = onmerkbaar,
onverstaanbaar, onhoorbaar.
Un'bernunft, to. = onverstand.
un'berniinftig = onverstandig, dom, dwaas;
ba4 unberniinftige Tier = 't redelooze dier.
un'berrtaiteter Sacbe ob. ¶inge = onverrichter zake.
un'berriidt = onbeweeglijk, stijf en strak,
onwrikbaar, onafgewend.
un'berfitiintt = onbeschaamd, brutaal, onbeschoft.
Un'berfotiitntbeit, tn. = onbeschaamdheid,
brutaliteit, onbeschoftheid.
unberfrigieffbar u. un'b ... = onsluitbaar,
niet te sluiten, niet of to sluiten.
un'berfcbtofien = ongesloten.
un'berfeljurbet = onverdiend, onschuldig;
zonder schulden.
un'berfcbulbeterHntafien, :Wife = onverdiend, onschuldig.
un'berfe#ett4 = onvoorziens, onverwachts;
bij vergissing.
un'berfeigt = ongedeerd, good en wel, onbeschadigd, gaaf.
un'berfie0ert = onverzekerd.
unberfieg'bar =onuitputtelijk, steeds vloeiend.
un'berfiegett = onverzegeld, ongezegeld.
unberfiAttlicb u. un'b... = onverzoenlijk.
un'berfijOnt = onverzoend.
un'berforgt = onverzorgd, behoeftig.
littsberftanb, tn. = onverstand, domheid,
dwaa,sheid.
un'berftanben = onbegrepen.
un'berftanbte = onverstandig, dom.
un'berftiinbiteft = onverstaanbaar, onbegrijpelijk, onduidelijk, duister.
un'berfteuert = niet aangegeven, onveraccijnsd.
uttsberfuMt = onbeproefd.
un'berteibigt = onverdedigd, zonder verdediging.
unbertitg'bar u. un'b ... = onverdelgbaar,
onuitroeibaar.
un'bertriiglirf) = onverdraagzaam, intolerant,
onverdraaglijk, twistziek; onvereenigbaar,
onbestaanbaar, niet in overeenstemming te
brengen.
un'bertuanbt = onafgewend, strak, onbeweeglijk; niet verwant.
un'berttiefirt = geoorloofd, vrij.
unberbiergeriteb = niet te weigeren.
un'bertuetit = onverwijld, onmiddellijk, oogenblikkelijk.

***illicit.

unbertuetrlic# u. utt'b... = onverwelkbaar,
bestendig, eeuwig, steeds frisch, onsterfelijk,
onvergankelijk.

un'berIvelft = onverwelkt.
unberluerrtiM u. un'b... = onverwerpelij k,
onwraakbaar (getuige e.d.), onweersprekelijk.
unbertue4liel) u. unit)... = onverderfelijk,
niet aan bederf onderhevig; onvergankelijk.
unbertuifit'ilar u. un'b...= onuitwischbaar.
unberluuntOar u. un'b ... = onkwetsbaar
Unbertuuttb gbarreit, to. = onkwetsbaarheid.
unbertuilfritri) u. Mil/ ... = onverwoestbaar,

onverstoorbaar.
utt'ber3ant = onversaagd, onbevreesd.
Uniberaagtbeit, tn. — = onversaagdheid.
unbervitylir# u. u'nb... = onvergeeflijk.

unber3h011ar, unberainnirt) u.un`b... =
renteloos.
unibermAtt = onveraccijnsd.
unber3iialtdi u. un'b... = onmiddellijk,
oogenblikkelijk, zonder uitstel, op staanden voet.
un'boUenbet = onvoltooid, onvoleindigd, onafgemaakt.
utt'boUtonunett = onvolkomen, onvolledig,
onvolmaakt.
un'boliftiinbig= onvolledig, defect, incompleet.
uteboliftredt = onvoltrokken, onvolstrekt.
un'boti3a4fig = onvoltallig, onvolledig, incompleet.
Un'boff3C0figreit, to. = onvoltalligheid.
un'borau4reibar, un'borauetittlitt = niet
te voorzien.
un'borbereltet = onvoorbereid, onverwacht,
voor de vuist (spreken).
un'borbenftio# = onheuglijk.
unborgreirtirt) u. un'b...= zonder voorbarig
te willen zijn, bescheiden.
un'borbernefeben = onvoorzien.
un'borfalgirt = onopzettelijk, zonder opzet.
un'borficlitig = onvoorzichtig, onbezonnen,

niet beleidvol.
Uniborfidjtigfeit, to.= onvoorzichtigheid enz.
un'borteitOaft = onvoordeelig, nadeelig,
schadelijk.
vit'Itmerjfant = onwaakzaam.
untuarebar u. unity... = onweegbaar.
untviiiit'bar u. un'tv... = niet verkiesbaar.
unluabr = onwaar, leugenachtig, valsch, onjuist.
un'tvabrbaft = onwaarachtig, onoprecht, niet
waarheidlievend, onwaar.
Un'ht4r1aftigreit, tn. = onwaarachtigheid,
onoprechtheid, gebrek aan waarheidsliefde.
Un'tvabrhett, to. = onwaarheid, onjuistheid,
valschheid, leugen.
untuabr'nebntbar u. uttln... = onwaarneembaar, onmerkbaar.
un'ttmOrfrneinficii = onwaarschijnlijk, twijfelachtig.
unthan'berbar u. **Win... = onveranderlijk,
vast, onwrikbaar.
Un'ineg, tn. = zeer slechte of moeilijke weg.
un'ivegfant = onbegaanbaar, ongebaand, ontoegankelijk.
Un'lveib, 1. = monster, onmensch.
un'tvelblift = onvrouwelijk.
univei'nerlitft u. unlv ... = ongeweigerd,
toestemmend; zonder tegenspraak, onbetwistbaar.
unlveife, univet4firt) = onverstandig, niet
wijs.
utettleit, mit (hen., tat. ob. bon = niet ver,
tamelijk dichtbij.
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I. linInert, tn.= onwaarde, nietswaardigheid,
nietigheid.
II. unlyert = niets waard, weinig waard;
eittO Zinge4 u. fein = een zaak onwaardig
zijn.
Unlnefen, 1. = ongepastheden, onbetamelijkheden, onbehoorlijke handelingen, wanorde,
verwarring, rommelboel; fein U. treiben =
spektakel maken, huishouden, zich doen gelden, (van spoken) rondwaren.
unlvefenbaft = onwerkelijk, onstoffelijk.
untlyefentlict) = bijkomstig, onbelangrijk, onbeduidend, niet-essentidel.
Un'Wetter, 1. = slecht weer, boos weer,
stormweer, onweer.
wily-10dg = ongewichtig, onbelangrijk, onbeduidend.

Urban.

unierltbre0'144; :leg tbar (=Iegtli0); =re-in=
bar (u. un'i ...) = onlibreekbaar, -ontleedbaar; -verscheurbaar.
unier II 10' ar; :ftijrbar; :tetl'bar (u. unti ..)
= on II ontleedbaar ; - verwoestbaar ; - deelbaar.
uniertrenn'bar, uniertrennt110 u.un'3...
onafscheidelijk, onscheidbaar.
–n =
lv.
Unitaltbudiftabe, m.,
unciaal(letter) (groote beginletter).
un'iietnenb, un'itenslicf) = onbetamelijk, onwelvoeglijk, onvoegzaam.
Untiter, Un'ilerbe, tn. = onsierlijkheid, ontsiering.
un'ilerIt0 = onsierlijk.
= ontucht.
Untiu0t,
untiii0dg = ontuchtig, onkuisch.
untiufrieben = oatevreden, onvoldaan, misnoegd.
Un'infriebenbeit, tn. = ontevredenheid.
nntingiinglItt = ontoegankelijk, onbereikbaar,
on genaakbaar.
untiulkingIf0 = ontoereikend, onvoldoend,
ongenoegzaam.
Until/lanai's:1)k% — = onvolmaaktheid;

unlylberlegtbar, unfulberleglI0 u.
= onweerlegbaar.
= onherroepelijk;
unlyiberrurli0 u. untbi
onherstelbaar.
= onweeruntulberfOrearlIcii u. un'lu
sprekelijk, onbetwistbaar, ontegenzeggelijk.
= onweerstaanuntuiberftef00 u. wilt)
tekortkoming; 't ontoereikende , 't onvolbaar.
= onherstel- doende.
unthieberbringli0 u. unttu
untiulaffig = ontoelaatbaar, niet toe te laten,
baar, onherroepelijk, voor goed.
Unluifte, m. = verontwaardiging, verstoord- onvoldoende, ongeschikt; verboden, ongeoorheid, boosheid, ontstemming, wrevel; mit loofd.
un'iiinftig niet tot een gilde behoorend,
Mb:ID:fen = met tegenzin.
un'in{llftU rig = ongedienstig, ontoeschietelijk. buiten 't gilde staande; oningewijd.
nifty-Wig = verontwaardigd, verstoord, ont- untiuredinung4fii1ig = ontoerekenbaar, onverantwoordelijk.
stemd, wrevelig; ongeneigd, ongenegen.
untiureiMenb = ontoereikend, onvoldoende.
untivUlfoututen = onwelkom, ongelegen.
untuilltilr'110 u. nutty= onwillekeurig, untiufantutenbiingenb = onsamenhangend.
un'Auftiinbig = incompetent, onbevoegd.
onopzettelij k.
unttuirili0 = onwerkelijk, onwezenlijk, onecht. un'intrag110 = schadelijk, nadeelig, onvoorunlvirifant = krachteloos, niet-werkend, on- deelig.
Un'iutragliVeit, tn. = nadeel, schadelijkheid,
geldig.
ongerief.
norsch, stuursch, knorrig, bar
un'ivirfcb
= onjuist, niet ter zake dienend.
unriutreffenb
untivird10 = ongastvrij.
untivirtf0aftti0 = onhuishoudelijk, niet un'inberliiffig = onbetrouwbaar, onzeker, niet
te
vertrouwen.
zuinig.
= ondoelmatig, ongeschikt.
untiviffenb = onwetend, onbewust.
Univiffenbeit, tv. — = onwetendheid, onkunde. Un'ainelbeutig = ondubbelzinnig, duidelijk.
ontwijfelachtig, ongetwijfeld;
eifelbaft
=
untity
Unthliffenbelt6febler, m. = misslag uit on-

zeker, stellig.
= (plantegroei) welig; (haardos) welig, rijk, vol; (R3ufen) vol; (maal, kleeding)
rijk, weelderig; (levenswijze) weelderig, brooddronken, dartel; [overdadig, weidsch].
fIVOIgreit, Iv. —, —en = weelde, weelderigheid, dartelheid.
Ur, nt. —(e% —e = aueros, oeros.
Ur'atjn, nt. = overgrootvader; bie UrOnen =
de voorvaderen, voorouders.
Urtabne, Ur'abnfrau, tn. = overgrootmoeder.
nt. = Oeral.
Utrafgebirge, 1. Oeral(gebergte).
urallf0 = Oeralisch.
urtalt = eeuwenoud, overoud.
Uran', f. —(e)& ; Uranteri, 1. = uranium (een
metaal).
Urtanfang, m. =allereerste begin, oorsprong.
van ± 2 lood).
urtanfiinglitt = allereerst, oorspronkelijk;
= ontijd; sur U. = te ontijde, heel in 't begin.
lin'acit,
ongelegen.
Uralda, tn. = Urania (muze van de hemeluniieltgencii# = ongelegen, ongeschikt, niet kennis).
= oorspronkelijke of allereerste
in overeenstemming met den tijd, ontijdig; UrtanIagek
aanleg.
te ontijde.
= Uranus (hemelgod,
untieitig = ongelegen, ontijdig, misplaatst; U'raneL Utranu4,
ook een planeet).
te vroeg; groen, onrijp.
Urban, m. Urbanus.
untientueife = bij 't ons.
wetendheid of uit onkunde.

un'thiffenfcbaftli0 = onwetenschappelijk.
unlyiffentlitt = onbewust, onwillekeurig,
onwetend.
unthlobt = onwel, ongesteld.
ltn'tvobtfein, f. = onwelzijn, ongesteldheid.
=
untoot)ntbar, un/yobn'It0 u. un'in
onbewoonbaar.
untiviirbIg = onwaardig.
= onmetelijk aantal, verbazend
Un'iabl,
groot getal.
= onbetaalbaar.
uniabltbar u. unti
= ontelbaar, talloos.
= ontembaar, onbeun'i
uniabin tbar
dwingbaar.
un'iart = onkiesch, onzacht, ruw, liefdeloos.
—, —n = once, onca, jaguaar.
I. Untie,
ons (klein gewicht
—n
II. Rule, to.
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urban' = urbaan; beleef€1, wellevend, fijn beschaafd.
ltrbanitar, tn. — = urbaniteit.
ur'bar = voor bebouwing geschikt, bebouwd;
vruchtdragend; u. macben = ontginnen.
ltebarntaMunn, tu. = ontginning.
ltr'bebeutung, tu. = oorspronkelijke of eerste
beteekenis, oerbeteekenis.
ltebeainn, nt = allereerst begin, eerste
oorsprong.
ltr'beariff, m. = eerste begrip of grondbegrip.
ltr'bettanbteit, in. = oorspronkelijk bestanddeel, element.
= eerste, vroegste of oorItr'betvotwer,

spronkelijke bewoner, oerbewoner.
f. = oorspronkelijk beeld, allereerste
voorstelling, voorbeeld, grondbeeld, origineel.
ur'beutfc4 oorspronkelijk Duitsch, echt
Duitsch.
ur'eigen = oorspronkelijk,
nVeigettheit, tn. --= oorspronkelijkheid.
ttr'eintuobner, m. = eerste, vroegste of oorspronkelijke bewoner.
lteetterniutter, tn. = betovergrootmoeder.
Itr'ettern, 431. = voorouders, stamouders.
lteetterbater, m. = betovergrootvader.
ltr'entel, nt. = achterkleinzoon, achterkleinkind.
= achterkleindochter.
ill-lead-in,
ltrlebbe to. = (oud-germ.) eed zich niet te
zullen wreken en (van een verbannene) niet
weer in 't land te komen.
m. = oorspronkelijke rots.
= oervorm, oorspronkelijke of
tteform,
eerste vorm, origineel.
f.
Itr'gebirge, = oorspronkelijk gebergte.
negemiitliM = echt gezellig, inprettig, oergezellig, oerleuk.
ltr'aefMtitte, tn. = allereerste geschiedenis,
gesch. van de allereerste tijden.
ltr'acitatt, tn. = oorspronkelijke gedaante,
gestalte of vorm.
ltriaeftein, f. = oorspronkelijk of oergesteente.
[ltr'airbt, tn. —, —en = bekentenis].
urgle'ren, fcbtn. (b.) = nadruk leggen op, met
aandrang behandelen; verzoeken.
ltearofottern, 4M. = overgrootouders.
ltearunb, nt. = eerste oorzaak.
Urljetier, — = veroorzaker, dader,
beginner, bewerker, aanstichter, aanlegger;
(van een bericht e. d.) verspreider; tver ift bet
U. bief6 Oericbtet,? = van wien is dit bericht afkomstig of uitgegaan, wie heeft 't uitgestrooid?
ltr'beberfitaft, — = ('t) veroorzaken,
('t) beginnen, daderschap; vaderschap (fig.).
Ur'tjeimat, tn. = oorspronkelijke woonplaats,
allereerste vaderland.
m. —(e)4 = Die en Die, Dinges, de
Duivel.
WriaL m. = Uria.
Uria'sbrief.
It'ricObricf, m.
— (e) = urine.
ltrin',
f. — (e), —e = urinaal, urineerglas.
urin'artig = urineachtig.
f. = urineerglas.
urinte'ren, fcWn. 0.) = urineeren.
ltritanton, nt. = eerste of oorspronkelijk
kanton (van Zwitserland).
Itefeint, m. = eerste of oorspronkelijke kiem.
ltetirtte, tn. = oorspronkelijke kerk.
urloncifc4 = oe, komiek, oergrappig, allerkomiekst, allergrappigst.

ltrteil.

ltaraft, tu. = eerste of oorspronkelijke kracht,
onverzwakte kracht.
ur'friiftig = inkrachtig, door-en-door krachtig
of sterk, oerkrachtig.
ltr'tunln, = oorkonde, wettig stuk, be-

wijsstuk, dokument, akte, attest; wet, bericht;
teeken van 'even; au(r) U. been = ter bevestiging waarvan, om de waarheid hiervan
to getuigen.
[uefunben, zie beurfunben].
= bewaarder van
ltritunbenbetuabrer,
oorkonden of van stukken, archivaris.
1taunbenbefue0, = bewijs door de stukken
geleverd.
Urluttbenbutt, f. = oorkondeboek.
= vervalsching van
UrluitbenfliffeOttita,
een stuk of van een dokument.
ltrlunbenfenner, m. = aktekenner.
nefunblict) = wettig, authentiek, op stukken
gegrond; met de stukken.
ltrlaub, m. —(e)8 = verlof (vooral uit den
dienst of een dienst); auf U. = met verlof;
[verlof: toestemming, permissie; U. nebmen
= afscheid nemen].
— = verlofganger.
ltrlauber, m.
ltrlaubftefurb, f. = verzoek om verlof.
ltrstaut, in. = oorspronkelijke of eerste klank
of klinker.
ltrInenfM, m. = oermensch, eerste mensch.
item-utter, to. = aller(eerste) moeder.
—n = urn, kruik, aschurn, bus,
ltr'ne,
stembus.
Itr'orfO, m. = oeros.
ur'titatgirk urOtiitrlic4 = zeer plotseling;
allerplotselingst, op stel en sprong.
ltr'queti, m. = allereerste bron, eerste ooroorsprong.
ltrgiacty, to. = oorzaak, rodeo, grond, aanleiding; atO it:16*r U.? = om welke reden?
U. aeben = aanleiding geven; feine U! = Met
to danken of 't is niet erg.
oorzakelijk.
nefacblirO,
— = oorzakelijkheid.
UefiicOttitiett,
= oude sage.
'Wage,
ltr'frftrift, tn. = oorspronkelijk stuk, origineel.
Utlet, zie Urfufa.
= Ursijn.
ltrit'nuC
!With m. = eerste of oorspronkelijke woonplaats.
ltr'fOracrie, in. = eerste of oorspronkelijke
taal, oertaal;
oorspronkelijke.
ltr'fprung, en. = oorsprong; feinen U. bon
etto. nebmen ob. baben = van iets afstammen
of of komen, zijn oorsprong hebben in lets.
urfOriings litt u. urlOr = oorspronkelijk;
afkomstig.
— = oorUrfPriinalictiteit u. ltr ifOr ...,
spronkelijkheid.
ltr'fOrunc03eunni, 1. = certificaat van oorsprong.
UrItatitut, m. = eerste of oorspronkelijke
stam, oerstam.
ltrItanb, m., zie Ursuftanb.
Itriftoff, tn. = oorspronkelijke stof, grondstof,
oerstof.
ltri futa, to. = Urzula.
—, —nen = Urzuline (nonltrfulisnerin,
neorde).
—n = gelag, drinkpartij].
[fix'te,
tteteit, 1. —e = vonnis, rechterlijke
uitspraak; oordeel, meening; oordeel, vermogen om to oordeelen, verstand; fein U.
abgeben = zijn oordeel of meening uitspreken
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Sale.

of zeggen; ein U. fatten, beftlitigen, botEttreefen lir'oftanb, tn. = eerste of oorspronkelijke
(ob. botibieben) = een vonnis vellen, bekrach- toestand, oertoestand.
tigen (of bevestigen), voltrekken; einem tein ltegitlert, m. = oorspronkelijk doel, hoofddoel.
gronddoel.
U. Precben = iemand vonnissen.
uetetten, fcbtv. (b.) = oordeelen.
ltfatt'ce (spr.: uzdse), iti. —, —n = usance,
tteteiNeraffnung, tv. = openbaarmaking van gebruik, gewoonte.
't vonnis.
Itfattglara, tv. = usotarra.
uetelt4fiibtg = tot oordeelen in staat of be- u. f. f. = unb to fort: enzoovoort, enz.
voegd.
Wfo, tn. —b = uso, (handels)gebruik.
Iteteit4fraft, h:. = oordeel, verstand.
It'fotara, tv. = usotarra.
lteteitelnuit, nt. = uitspraak van 't vonnis, ufuelf = gebruikelijk, gewoon.
vonnis.
ltfurOatiott', iv. —, —en = uzurpatie (geuetel14unfiiiitg = niet tot oordeelen in staat, welddadige inbezitneming).
niet bevoegd.
lifurOalor, m. —4, ..to'ren = uzurpator,
overweldiger.
ltetelMermiigen, f. = oordeel, verstand.
lteteit4boifftredung, to. = voltrekking van ufurOterett, fcbtv. (b.) = uzurpeeren.
't vonnis.
Wfu4, tn. —, — = gebruik, gewoonte.
ltetet, zie Ur teit (vonnis).
u. f. W. ob. of iv. = nub to Wetter: en zoo
verder, enz.
Itetegt, m. = oorspronkelijke tekst.
Urstier, f. = oorspronkelijk or eerste dier, Itteufthen, $1. = gereedschappen, werktuigen.
oerdier.
Ittitita'rter, nt. —4, — = utilitarist, nuttigheidsmensch.
ltruguatr, nt. (rivier), 1. (land) = Urugay.
lteurentet, ft. = achter-achterkleinkind.
lttilltart4Inu4, nt. — = utilitarisme (denken handelwijze, die alleen op het nuttigheidsUr'bater, m. = allereerste vader.
beginsel berust).
Itebernuttft, tv. = hoogste verstand.
Iteberfaututtling, tv. = eerste of grondver- Itttlitiit', iv. — = utiliteit, nuttigheid.
gadering, vergadering van eerste kiezers.
Itto'Ota, Itto'Otett, t. = Utopia, „Nergenshuizen."
uetierivanbt = oorspronkelijk verwant.
Urtolf, f. = oorspronkelijk yolk, stamvolk. litople', Iv. —, —it = utopie, droombeeld,
ltelvabi, hi. = eerste verkiezing (bij getrapte hersenschim.
verkiezingen).
uto'bifrft = utopisch, hersenschimmig, niet
ltetheibler, m. = eerste kiezer (vgl. Ur tv a tj r). to verwerkelijken.
ltrlvalb, m. = oerwoud, maagdelijk woud.
lttoOlff, m. —en, —en = utopist (iemand met
lteltielt, tv. = eerste wereld, wereld in den Teel utopieen).
oertijd.
Ittraeluift', m. — en, — en = utraquist (Hussiet,
die 't Avondmaal onder beide gedaanten veruettlettliit = van de eerste wereld.
Uettiefen, t. = allereerste wezen, oerschepsel. langde).
Ursivort, f. = oorspronkelijk woord, grond- uts. = ut supra, als boven.
woord, wortel.
U. ii. al. = unter iiblicbem Zorbebaft: onder
ur1tiiiittig = natuurlijk, oerkrachtig, onbe- 't gewone voorbehoud.
snoeid, oorspronkelijk, ongekunsteld.
It3, m. —6, —e = (iiib.) fopperij, grap.
u'Aett, fcbtv. (b.) = foppen, voor den gek houden.
ltegett, tv. = eerste tijd, oertijd.

al.
ronddolen; einem bar bem eeficbte bagieren
Z, 1. = V.
iem. voor 't gezicht draaien.
93.= Zer4; b. = bon, born.
v. = verte : tvenbe um: zie ommezijde.
barant' = vacant, onbezet, vrij, ledig, open
Va. = vista, zicht.
onvervuld.
Va. = Valuta, waarde.
Zatait3', bo. —, —en = vacature; vacantie.
I. balat = niet voorhanden.
Zaccluation ze., zie ZafAination 2C.
II. Zalat, T. — 4, —4 = ledige zijde.
bacte'ren, zie babieren.
Zaluunt, 1. —4, ..ftta = vacuum, luchtZa'cuunt, zie Zafuum.
abenteruut, 1. —e, ---, = vademecum, ledig(e ruimte).
zakboek, handleiding.
ISaigivattott', to. —, —en = vaccine, vaccinatie, inenting.
bag = vaag, onbepaald, onzeker, weifelend.
Zagabunb',m.— en, — en = vagebond,landlooper. tutightle'ren, fcbtv. (b.) = vaccineeren.
Val. = Valuta, waarde.
Zanabuttibentebett, f. = vagebondeleven.
Zagabun'bentuut, f. --& = vagebondage, Zastanb: j unfer Z. = De duivel.
landlooperij.
tuttebigte'rett, fcWv. (b.) = vaarwel zeggen,
tutgabunble'ren, fcbtv. (tj.) = vagebondeeren. de afscheidsrede uitspreken.
Zagant', nt. —en, —en = rondtrekkend zan- Zalentitt, m. = Valentijn.
ger of scholier.
Zatentilte, tn. = Valentine.
Zaglytt, tv. —, —en = vaagheid, onbepaald- Zalentitt4tag = St. Valentijn (14 Februari).
I. eatet' (spr.: valeet of valet), 1. —4, —& =heid, onzekerheid.
tiaate'rett, fcbtv. (t.) =- vageeren, omzwerven, vale, vaarwel, afscheid.
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II. %ale (spr.: valee), in. -4, --4 = boer
(in 't kaartspel).
= waarde.
Zaleur', in. —,
balib' = valide, (rechts)geldig.
balibte'rett, fcbin. (b.) valideeren, bevestigen, erkennen, geldig maken, geldig zijn.
9:3atibitat', tr. - = validiteit, geldigheid.
balle'rett, fcbin. (b.) = valeeren, gelden,
waard zijn.
= waarde, gehalte.
I. %la'tor, tn.
II. Zalory , m. -(e)t, —en = waarde, waardepapier, effekt.
.. ten = valuta, waarde,
%aula,
muntvoet, standaard.
iv-,
—en
= valvatie, valuate,
Raalbatiotf,
schatting, waardebepaling (vooral van munten).
Raant'Oir, -(e)t, -e = vampier, bloedzuigend spook, vleermuissoort.
bant'Otrartig = vampierachtig.
Zanbale, m. —n, —n = Vandaal.
banbalifit = Vandaalsch.
- = vandalisme, vernieZattba114'uttO,
lingswoede.
— = vanielje.
Raanit'le (spr.: vanielje),
vanieljeijs.
RaattirtenelL f.
Zarria, $1. = varia, allerlei.
barial bei = variabel, veranderlijk.
-n = variant, andere lezing.
Zarlan'te, tr.
Zartatiote, tn. -, -en = variatie, afwisseling;
afwijking (v. d. maagneotnaald).
Raaricellett, zie Zariseffen.
- en = varieteit, verscheidenVaarietiit',
held.
bartle'ren, fcbiu. (I,.) = varieeren, verschillen,
afwisselen.
Za'ritta4, m. , - = varinas (een snort tabak).
Raario'ten, $t. = (echte) pokken.
Raartol(o)rben, $f. = lichte pokken.
Raariotit' = variolieth, poksteen.
Zartaellen, $1. = valsche pokken, windpokken.
—n =
Zarjobien'tte (spr.: vjenne),
varsovienne (een dans).
-en,
en
=
vazal,
leenman.
Zafait',
:Officbt,
Raafallettileib, m.; :Itutbigtittn,
to. = vazallelleed; -hulde; -plicht.
:tuut,f. = leenmanschap.
ZafallettiMaft,
-, —n = vaas.
%ale,
Naafetin', f. —(e)t; Raafeti'ne, in. - =vazeline.
later = vader; bie later bet
Rattler, m.
tabt = de vroede vaderen; et ift feinen
Witern berfammelt ob. gegangen = hij is tot
zijn vaderen verzameld, hij is gestorven.
- = vadertje.
Raiilerrben, f.
alalererbe, iv. = grand der vaderen.
:haul, f.; :tier, j.; :taut),
VSa'teril freube,
f. = vaderIvreugde; -huis; -hart; -land.
balerikittbifcb = vaderlandsch.
ZalertanbCfreuttb, m., =liebe, tn. = vaderlandslivriend (of vaderlander, patriot); -liefde.
baleriattb(0)fiebenb = vaderlandlievend.
= vaderlijk; voorvaderlijk.
van vaders zijde.
bitlerticherteit#
vaderliefde.
Zalertlebe,
balerio#
vaderloos.
- = vaderloosheid.
Raaleriofigfett,
=niarber, m. = vader moord;
Ra aler ntorb,
-moordenaar (ooh -moorder: een kraag).
balerntiirbertfrn = vadermoordend, schuldig
aan vadermoord.
Raalernante,m.=vadernaam, familienaam, van.
ZalerlifMaft, in. —;:ftabt, in.=vaderilschaP;
-stad.
Malerfijbudyn, f. = vaders kindje.
VAN GELDEREN, Duitach Woordenboek. I.
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Zai terftanb, tn. = vaderschap, ('t) vaderzijn.
Zalerfteite, iu.=plaats van vader; Fein enfef
bertritt 93. bet ibm = is een vader voor hem.
Zalertelf, 1. = vaderlijk (erf)deel.
- = ooze-vader.
Zaterun'ter, f.
= vaderlijke tucht.
Rattlerpubt,
Zatitatt', f. -(e)t = Vaticaan (paleis, hof,
regeering van den paus).
vaticaansch.
batita'nifd)
=
Zattbebille (spr.: voodeviel), f.
vaudeville, zangspel.
vauxhall
(tuin
vokshol)
=
(spr.:
Zaugfittif
met muziek, illuminate en allerlei vermakelijkheden; oorspr. in Londen).
ba3le'rett, fcbtn. (b.) = vaceeren; vrij, open of
vacant zijn.
ye. = verbi causa: bijvoorbeeld.
v.-C. = vice-consul.
rifta.
t)1*. = bor
v.D. = volente Deo : als God wil.
ZeiDa, zie lleba.
—n = vedette, cavalleriepost.
Zebetle,
teen, zieSenn.
= vegetabilia, planten;
Zegetabilien,
plantespijzen.
begetabi'lifit = plantaardig, plante...
X;egetarialter, Zeneta'rier, m. -4, — =-v egAtariaan, vegetarier.
Zegetar(itrit)iirinn4, =vegetar(iamisme.
Zegetation', in. -, —en = vegetate, plantegroei.
begetatib' = groeiend, krachtig makend, versterkend, groeizaam, voedend.
vegeteeren, een
begetie'ren, fcbiu. (b.)
planteleven leiden.
(spr.: velja), YD.
..lien; Zegig4itt,
gtten = avond, avondpartij.
bebetnent' vehement, heftig, hartstochtelijk.
= veliementie.
Raettentett3',
Zei)ilef, 1. -4, - = vehikel, voertuig, rijtuig, hulpmiddel.
Zelptte, zie eine.
= viooltje.
tZei'neleint Zeit'Men, 1.
beit'cliettbfau = paars, violet.
m.
=
viooltjes-geur.
ZeitchettgeruM,
=
zeirmen04013, 1., : 00111(1, m.; =fa%
viole II hout ; -honig; -stroop.
Raetti ttenftott, en. viooltjesplant; potviooltjes.
Zeirclynftraufb m. = ruiker viooltjes.
Zeirebentuuri(et), in. = (een snort) lisch.
Zeit, m. = Vitus.
Zettebobtte, in. = witte boon.
Raeit4latt3, nt. = (St.-)Vitusdans.
Zelairiunt, f. —t, ..Tien, zie t el um.
Zetin' (spr.: velên en velien), f. -(e)t =
velijn(papier).
ZelFten, $1. = veliten, lichtgewapenden.
m. -, -en = vellelteit, 't halve
slappe willen.
—e = veloZeloAipeb', f.
cipede, rijwiel, fiets.
Zein3ipebift', m. -en, —en = velocipedist.
Zeflett, m. = Velten, St. Valentijn; noti
= bij St. Velten 1
Zetunt, T. ..fa = velum (een kleedingstuk van de R.K. priesters) • ZeIum (palatinum)
= velum (palatinum), zachte verhemelte.
Zertiet, m. u. f. -t, --t = velvet, halffluweel.

Zenbee' (spr.: vddee) bie = Vendee.
tenbe'er, nt. -u, - = Vendeeer.
=
Raettbentiarre (spr.: vaddinjer), m.
Vendëmiaire, wijnmaand (22 Sept.-31 Oct.).
44

Senbeita.
Zenberia,
bloedwraak.
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vendetta,

—n = ader, bloedader.
Zettebig, = Venetid.
= venerabile, ('t) hoogZenera'bite, 1.
waardige, gewijde hostie.
veneratie, vereering.
—
Zeneration',
= Veneet.
Zc'neter, tn. —4,
Z3enetia'ner :c., zie Zeneaianer 2c.
(landschap) Venetie.
Zenellen, 1.
— = Venetiaan.
Zettaia'ner, m.
beneala'flift4 = Venetiaansch.
=
Zencola'ner, Zetteptelacr, tn. —4,
Venezolaan.
Senn, zie e n n.
= aderrijk; ben51e4 Cut = aderlijk
(donker) bloed.
Zettfir,, f. —(e)4, —e = ventiel, klep, luchtklep.
Zentitation' , — = ventilatie, luchtverversching.
Zentita'tor, tn. —4, ..to'ren = ventilator.
bentitie'ren, fc4tb. (4.) = ventileeren, luchten,
spuien; overwitgen.
Vaentoje (spr.: vdtooze), tn. —4, —4 = Ventose, windmaand (20 Febr.-20 Maart).
Zentritootiff, tn. --en, —en = ventriloquist,
buikspreker.
ZettiO, tu. = Venus (godin der liefde;
morgenster en avondster).
berablolgett, fcbtv. (t.) = overhandigen,
overgeven, leveren, uitreiken.
Zerablolgung, m. — = overhandiging enz.
Zerab'folguttgOr4ein, tn. = volgbriefje.
beraffrebett, fciflv. (ti.) = afspreken, overeenkomen.
berab'rebeterntatlen = volgens afspraak.
—, —en = afspraak.
Zeraterebung,
beralvreldjen, fc4m. (fj.) = uitreiken, ter hand
stellen, geven.
berabliiunten, fittv. (t,.) = verwaarloozen,
vergeten, nalaten.
berablibeuen, fc4tb. (b.)= verafschuwen, verfoeien ; een of keer of een afschuw hebben van.
berablAeu cn4b) ert = afschuwelijk, verfoeielijk.
— = verafschuwing,
Zerablrfteuung,
afschuw, of keer.
berablrftiebett, fc4tv. (ti.) = wegzenden, naar
huis zenden; zijn afscheid of zijn conge geven,
ontslaan ; (militairen) afdanken; (een wets-.
voorstel) afhandelen, afdoen; fic4 b. = afscheid nemen.
tleratqcbiebuttg, tu. — = wegzending, afdanking, afscheid.
beraccorble'rett, zie berafforbieren.
beracilten, 4WD. (ti.) = verachten, minachten,
geringschatten, versmaden.
Zeriieffter, m. —4, —= verachter, versmader.
= verachtelijk, laag, verachtend,
smadelijk, geringschattend.
= verachtelijkheid,
Zerfut)tlitijfeit, tv.
laagheid, verachting.
= verachting, minachting,
Zeradftung,
geringschatting.
beraMlunOivert = verachtelijk.
berafforbie'ren, fcbtv. (b.) = aanbesteden;
overeenkomen.
beraftgentenern, fcbtv. (b.) = veralgemeenen,
generalizeeren.
Zeraftgentei'nerung, tu. — = generalizeering,
generalizatie.
verlegen maken;
[berarbern, fcbtv. (b.)
bespotten].

beraftein.

berallett, fcOtti. (i.) = verouderen; [oud, te
oud worden].
berartet = verouderd, ouderwetsch.

u. ..ben = veranda.
Zeran'ba, iv. —,
beralfberlic4 = veranderlijk, onvast, onbestendig.
beran'bern, ;Atm. (b.) veranderen, wijzigen ;

feine Gobnung b. = van woning veranderen;
ficb b. = veranderen, antlers worden; van betrekking veranderen; trouwen.
Zeransberung, tb. —, —en = verandering,
wij ziging.
beriitt'beruttObatber = wegens verandering,
om te veranderen, voor de verandering.
beranlern, i(4tv. (4.) = verankeren, met
ankers vastleggen.
beranlagett, fapv. (b.) = (een belastingpliehtige) aanslaan; er fft gut beraniagt = hij heeft
een goeden aanleg.
— = aanslag (in de bolasZeranlagung,
tin gen).
beranlaffen, fcbtv. (b.) = aanleiding geven
tot, veroorzaken, teweegbrengen; einen au
ettb. b. = iem. tot jets brengen, iem. tot jets
aanleiding geven of nopen; fcb fete mice ber:
antafit, Ste au tbarnen = ik zie mij genoopt enz.
Zeranlaffer, m. — = bewerker, aanleiding.
Zeraulaffung, tu. —, —en = aanleiding, oorzaak, reden; in Z. Z5bre4 Scbreiben4 = naar
aanleiding van...; auf feine = op zijn
aandrijven, op zijn aansporing.
beran'ttehntlittett,fcbm.(4.)=veraangenamen.
beran'fitautiften, fcbiro. (b.) = veraanschouwelijken.
beranIcigagen, fit Ir. (b.) = ramen, schatten,
begrooten.
beran'ftalten, fcbtv. (b.) = op touw zetten,
in elkaar zetten, houden, arrangeeren (een
feestelijkheid bijv.); tot stand brengen.
— = regelaar, arrangeur.
Zeranitatter, m.
Zeran'ttaltattg, tv. —, —en = regeling, voorbereiding, arrangement; feest; Zeranftattungen
treffett = voorbereidselen maken.
beranetvorten, (n.) = verantwoorden,
op zich nemen; fidj Omen einer acute) b. =
zich (over iets) verantwoorden, rechtvaardigen.
berant`Wortlicb = verantwoordelijk, aansprakelijk.
– = verantwoordeZerannuortficbielt,
lijkheid, aansprakelijkheid.
Zeranettiortung, m. — = verantwoording,
rechtvaardiging, verweer; verantwoordelijkheid; einen aur.
ai4en = ter verantwoording roepen.
=
Zerantivortung411rebe, iv.; lArift,
verweer II rode ; -schrift.
berant'itiortung4bolf = zeer verantwoordelijk.
beraebeiten, fcbtt). (b.) = verwerken, verbruiken, verarbeiden, bewerken (%ifett du
Stliben 5. O.); (Me Bei* met werken doorbrengen; einett b. = iem. geducht de waarheid zeggen.
Zeraebeitung, to. — = verwerking, verbruik, bewerking.
beraegen, fcttv. (fj.): einem etiv. b. = iem.
jets kwalijk nemen of ten kwade duiden.
beriiegern, fcbtv. (b.) = verergeren.
beraenten, fcbtv. (1. u. b.) = verarmen.
Zeraentung, to. — = verarming.
berit'Itetn (WO, fcbtv. (b.) = vertakken.
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Zeratritt', f. —(e)4 = veratrine (alkaloid van berbie'Rett, ft. )0= verbuigen, uit den vorm
buigen, krombuigen.
nieskruid),
= verbieden; ontzeggen;
berbieten, ft.
Zeralruni, f. = veratrum, nieskruid.
u n b.
bij opbod of (eine Beitung) verbieden ; zie ook
beranitionte'ren, fcrn. (b.)
berbirben, fcbtv. (b.) = misvormen, mismabij afslag verkoopen.
berawnaben, IOW. (b.) = uitgeven, verteren. ken, verkeerd ontwikkelen; vervormen.
berbilbliMen, fcbin. (b.) = zinnebeeldig voorberitaTertitti = vervreemdbaar.
beratt'fiern, fcbin (b.) = vervreernden, ver- stellen.
koopen, van de hand doen; [doen uitkomen, 93erisin)Una, tr. = vervorming, misvorming,
verkeerde ontwikkeling.
vorm geven].
Zerem'fierung, tv. — = vervreemding, ver- berbin'bett, ft. (tj.) = (een wonde, een
gewonde, twee rivieren door een kanaal
verkoop(ing), afstand.
e. d.) verbinden; (iem.) verplichten; (een
.orb, f. —4, —en = verbum, werkwoord.
berbaclen, TO). (b.) = verbakken, gebruiken book) verkeerd (in)binden; verbinden (nl.
verbruiken met binden); einem bie Witgen b.
met bakken, bederven met bakken.
herbal' = verbaal, werkwoordelijk, uit iem. blinddoeken; er berbinbet atugbeit mit
Stiirfe = verbindt verstand met kracht,
woorden bestaande.
paart verstand aan kracht; fist = zich
9Serbat'abiettib, f. verbaal adjectief.
Zerbal'inittrie, tn. = scheldwoorden, belee- verbinden; zich verplichten (tot iets); rut)
ebeltic b. = zich in den echt verbinden, een
diging in woorden.
berbelen, fcbtv. (b.) = (pijnlijk) bezeeren; huwelijk aangaan; ficb einen b. (burcb etnen
Zienft) = iem. aan zich verbinden; zie ook
een ontsteking opdoen.
berbunb en.
[berbatstern, fobtn. (b.) = afranselen].
verknoeien, berbin'bettb = verbindend, bindend.
berbaft'bornett, fcb tv. 0.)
berbinblir4 = bindend, verbindend; (ion,
verslimmeren (in plaats van beter maken).
93erbanb', —(e* = verband, Scbreiben) beleefd, minzaam, voorkomend;
zwachtel, verbinding, verbintenis,samenhang; [verplicht (tot wederdienst), gewonden];
banfe berbinbfic0(ft) = vriendelijk, zeer.
vereeniging, bond (voor gemeenschappelijke
—, —en = verplichting,
ZerbittbliVelt,
belan gen).
verantwoordelijkheid; (verbindende) kracht;
Zerbanbliibbthen, f. = kompres.
beleefdheid,
minzaamheid,
voorkomendheid;
ZerbaublAa#, m. = plaats om de gewonden
Zerbinblictfeiten eingebn = verplichtingen
te verbinden.
verbandgoed, verband- aangaan of op zich nemen.
Zerbanb'3eug, f.
Zerbin'bung, tn. —, —en = verbinding, vermiddelen.
berban'nen, fcbtn. (t.) = verbannen, bannen, eeniging, corporatie; ebeficbe Z. = echtverbintenis; mit einem in Z. ftebn = met iem.
wegjagen.
Zerban'nung, tv. —, —en = verbanning, in betrekking of in verbinding staan ; mit of item
ballingschap; in bie Z. fcbicren, in ber Z. fein = in gefcbtiftlicber Z. ftebn = zaken met iem. doen.
8erbin'buna#11ba1n, M.; =gang, m.;
in ballingschap zenden, i. b. zijn.
= verbindingslllijn; -gang; -lijn (of ververbanningsplaats.
Zerbattltuna4ort,
berbarrifable'ren, ictpv. (li.) = (ver)barrica- eenigingslijn).
tn.; :ftw.
Merbitt'buttACIntittei, f.;
deeren.
don, tv.=verbindingsffmiddel; -buis; - station.
berbat'3ett, f*o. (b.) mishandelen.
m.
=
koppelteeken.
berbau'en, fctiv. (b.) = verbouwen, met 23erbinibuna6ftriri),
= verbindingsweg.
bouwen verdoen (zijn geld bijv.); slecht Zerbin'bung4irlea,
bouwen; door bouwen benemen (uitzicht bijv.). Zerbitt'bunaftefen, f. = corporatiewezen.
Zerbin'bung63e1Men,
f. = koppelteeken.
fcbtv.
(f.)
=
een
lompe
Boer
berbau'ern,
berbiffen verboten, verkropt; spijtig, nijdig;
worden, verboeren.
knarsetandend;
auf
Ohl.
b. fein = op iets
berbeiVn, ft. (b.) verbijten, verkroppen;
onduidelijk uitspreken, afbreken; lid) = gebeten of verbitterd zijn.
zich vastbijten (van jachthonden gezegd); ZerbiffenOett, tv. — = nijd, spijtigheid.
ficb in ob. auf elite Krbeit b. = er in vastraken ; berbleten flit ft. (b.): fhb eft.)). b. = met
nadruk verzoeken, dat iets niet (meer) gezie ook berbiffen.
beurt, niet verkiezen; [beleefd verzoeken];
berbelen, zie berbalten.
8etteib4befucbe tnerben berbeten = bezoeken
—n = verbena.
Zerbelte, tv.
berber'gen, ft. (ti.) = verbergen, bergen, van rouvrbeklag kunnen niet afgewacht worverstoppen; (ficb binter ber (u. bie) Ziir b.). den; ba4 berbitte icb mir ! = dat verkies ik niet!
Zerberferer, nt. verbeteraar, her- berbiftern, TOW. (b.) bitter maken; verbitteren, vergallen.
vormer.
berbialett, fcbtv. (b.) = berooken, bewalmen.
berberfertici) = verbeterbaar, verbeterlijk.
fcbtv. (f.) = verbleeken, bleek
berbeffern, fcbtv. (t.) = verbeteren, beter berbiarfen,
maken; lid) = beter worden (wat pozitie, worden, verschieten; b., (b,) = (ver)bleeken,
bleak maken.
salaris et d. betreft), vooruitgaan.
Zerberferung, tv. —, —en = verbetering; Zerbleite, m. —(e)4 = [verblijf, oponthoud],
verblijfplaats, plaats waar zich iets bevindt,
vooruitgang.
't zich bevinden.
41erberferung4antraa, tn. = amendement.
ft. (f.) = blijven, verbltiven; (bei
berbiebett,
verbeterblad.
ZerberferuntOblatt, f. =
berberferung4fdOig = te verbeteren, ver- fetter ffteinung) blijven; mit bofffommenfter
Oocbc4tung b. tvir = met de meeste hoogbeterlijk.
berbetegen tick TOW. (b.) = buigen, een bui- achting hebben wij de eer te zijn; babel muf3
e fein Z. 4aben = daarbij moet 't blijven.
ging maken.
–, –en = buiging, nijging. berbiercben, ft. (u. gin.) (f.) = verbleeken,
Zerben'oung,
bleak worden, verechieten, verkleuren; (ft.) =
berbeulett, fano. (O.) = vol deuken slam.
44*
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sterven; bet Q3 er blicb en e= de overledene. Q.lerbreltung, iv. — = verspreiding.
verbranden, laten
berbleVen, fcbtv. (0.) = plombeeren, looden. berbren'nen, unr. (b.)
berblen'ben, fcbio. (b.) = blindeeren, mas- verbranden, laten aanbranden ; (ficb ben Ounb)
verbranden, branden; (fig.) zijn mond voorbijkeeren, dekken; verblinden.
Zerblensbung, = blindeering; verblinding. praten; b., (f.) verbranden, aanbranden.
berbteu'en, fcbio. (b.) = afranselen, boot en Zerbren'nung, iv. —, —en = verbranding.
verbrandingsblauw slaan.
Zerbren'nungObro3efb
proces.
berbfriten, vgl. berbleicben.
fberbtins ben, fcbiv. (b.) = verblinden; b., (f.)= berbrielett, fcbm. (b.) = beschrijven, schriftelijk of in een akte erkennen of toekennen;
blind worden].
WI) b. = zich schriftelijk verbinden.
berblb'ben, fcbiv. (f.) = versuffen.
berbritfgen, unr. M.) = (den tijd) door—, —en = versuffing.
Zerbliiibung,
berbliiffen, fcbio. (j.) = verbluffen, ver- brengen, slijten.
bijsteren, uit 't veld slaan, overbluffen, ver- berbriiefein, fcbin. (b.) = verbrokkelen, verkruimelen.
legen maken; faf3 bid nidjt b. (ift ba& elfte
= verbluft, verlegen, uit berbrii'bent, fcbiro. (tj.) = verbroederen; fib
Giebot); b er b I
zich verbroederen.
't veld geslagen, verbijsterd, onthutst.
—, —en verbroedering;
berbifillen, lotto. (f.) = verbloeien, verwelken, Zerbrirberung,
broederschap.
uitbloeien.
to hard afbroeien
berbfirinen, fcbiv. (ti.) = verbloemen, bewim- berbrii'bett, fcbiti. (b.)
(de varkens bijv.); verbruien, verkerven.
pelen; ber b t ftmt' = verbloemd, figuurlijk;
berbWen, ftttv (f .) = in losbandigheid verbewimpeld, verbloemd, bedektelijk.
(f.) ob. fiti) b. (b.) = ver- teren, doorbrengen.
berbfit'ten,
Zer'bunt, f.
.. be ob. .. ben = verbum,
bloeden, sterven aan bloedverlies.
werkwoord.
Zerbfulung, iv. —, —en = verbloeding.
zie
berfumfeien.
berbuntjeten,
ix).
—,
—en
=
verbodeming.
Zerboblitung,
berbo4'ten, fcbir. (b.) = (met dikke planken) Lberbunt'ffebein, fcbir. (ti.) = verknoeien;

verboemelen; rulneeren; berbumfiebeft ioirft
bu = (in 't kaartspel) je zult hangen].
in etio. b.= zich in iets verbijsteren; in alien berbifinIneln, fcf)tn. (b.) = verboemelen, verlanterfanten;
ein berbummefta Genie = een
Zorurteifen berboljrt = in alle vooroordeelen
verloopen genie.
vastgeroest; b er b o b t t= verwrongen, verberbun'ben = verbonden (met een verband);
draaid, dwaas (alle fig.).
I. berboegen, fcbio. (b.) uitleenen, leenen. vereenigd; icb bin Nnen febr b. = zeer verII. berbor'nen = verborgen, geheim(zinnig); plicht, zeer dankbaar.
verbinden, vereeniberbiin'ben, fcbin. (b.)
fin berborgenen = in 't geheim, in stilte.
= zich verbinden, een verbond
—, —en = verborgen- gen; fid)
Zerbor'nettbeit,
sluiten; bie Zer b fin b e t e n = de verbondeheld, duisterheid, afzondering.
berbiilern u. firn b., f cb to. (b.) = verslechteren. nen, vereenigden, gealliêerden.
berbiirigen, fcbio. (b.) = waarborgen, instaan
Zerboti, f. —(e)4, —e = verbod.
voor, garandeeren; fur = voor iets
ber'botenu4 = woord voor woord.
berbreenten, SAW. (b.) = boorden, galonnee- instaan, (waar)borg blijven voor; berbiirgte
glacbricbt = vertrouwbaar bericht.
ren, afzetten, garneeren.
—, —en waarborg.
Zerbralnung, in. —, —en = boordsel, rand, Zerbfiegung,
berbiiIgn, fcbit). (b.) = boeten, boeten voor.
gaarneering.
cb
(f.)
= wegkwijnen, versuffen].
[berburten,
berbrannt', zie berbrennen.
fberbutlerti, Wu. (b.) = verdoen].
ZerbrauriY, m. = verbruik, behoefte.
berbraulPen, fcbiro. (b.) = verbruiken, opge- Zerbacrif, m, —(e)4 = verdenking, argwaan,
achterdocht; vermoeden; Z. fcbalifen = argbruiken; berbraucbt fein (van menschen) =
waan of achterdocht opvatten; einen in Z.
(ook) op zijn.
baben = iem. verdenken; er ftebt ice Z. bafj
— = verbruiker, konZerbrairdier, en.
(aucb: einer acbe) = hij staat onder versument.
berbrau'ren, fdpv. (b.) = uitloeien, uitrazen, denking dat... (of: van iets); einen in Z.
brengen = iem. in verdenking brengen, verbedaren, kalmeeren.
I. berbre'rben, ft. (tj.) = misdoen', verkeerd dacht maken.
berbadytig = verdacht; bed Ziebitabl& b. =
doers; [breken].
verdacht van diefstal.
— = misdaad.
II. Zerbrerben, f.
misdadiger, boos- berbiiiirtigen, fcbto. (tj.) = in verdenking
—
Zerbre'dier, m.
brengen,
verdacht maken.
doener.
Zerbéidytigung, iv. —, —en = verdachtberbre'iterifdi = misdadig, schuldig.
making.
dieveherberg.
Zerbre'rbertneibe,
= misdadigerskolonie, berbanfmen, fcbiv. (b.) = verdoemen, verZerbrecberfolonie,
vloeken, veroordeelen.
strafkolonie.
doeberbraten, fcbin. (b.) = verspreiden; (eine berbantitnettftert, berbann'Ildi
9-tacbricbt) uitstrooien, verbreiden, verspreiden, menswaard, verwenscht, verdoemd.
= verdoemenis, verderf.
ruchtbaar maken; (een leer) verbreiden ; [ver- alerbainnt'n14, in.
breeden, uitspreiden]; WO = zich ver- berbainntr verdoemd, verwenscht; feine
berbammte $fficbt unb Scbufbigfeit = niet
spreiden; uitweiden; er berbreitete ficb atO,
meer dan een staaltje van zijn plicht.
filbrficb fiber biefen sZegenftenb = hij weidde
—, —en = verdoeming,
in den breede uit over dit onderwerp.
Zerbanentung,
veroordeeling, verwensching.
— = verspreider.
Zerbreller, m.
ZerbautInangeurteli, f. = verdoemingsvonberbretent, fcbir. (b.) = verbreeden.
—, —en = verbreeding. nis, veroordeelend vonnis.
eerbretlerung,
betimmeren.

berboffren, fcbto. (b.) = verkeerd boren;
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berbantblett, Mr. (b.) = doen verdampen;
b., (10= verdampen, vervliegen.

uerbunfein.

Zerbtenfillittett, tv.

= verdienstelijkheid.
berbiettfffi0 = zonder verdienste.
Zerbtenft'orben, m. = orde van verdienste.
berbanlett, fcbtv. (b.): einem ettv. b. ob. einem berbienft'boR = verdienstelijk, van groote
ettv. au b. baben = iem. iets te danken heb- verdienste.
ben of verschuldigd zijn; [iem. dankbaar voor berbient' = verdiend, welverdiend; verdieniets zijn].
stelijk; er bat rtcb um rein ,2anb b. clemacbt=
berbatitert = berbutt.
hij heeft zich jegens (voor) zijn land verdienberbau'en, fcbtv. (b.) = verduwen, verteren.
stelijk gemaakt.
berbaulir0 = verteerbaar, gemakkelijk te berbien'termafpn = naar verdienste.
verteren.
Zerbift', f. —(e)4, —e = verdict, uitspraak
— = (spijs)vertering.
Zerbau'ung,
(van de jury), beslissing.
93erbau'uttObefrOiverben, = moeilijke Zerbittir,
—(e)4, —e = aanbesteding,
spijsvertering, last met de spijsvertering,
overeenkomst.
slechte maag.
berbin'gett, = verhuren; [aanbesteden];
Zerbau'ungCbefutO, nt.,
iv. = di- rub b. = zich verhuren; rtcb (bei) einem v. =
gestievisite.
zich bij iem. verhuren.
Zerbau'uttOorgane, $f. = spijsverterings- ;erbin'gung, iv. —, —en = aanbesteding,
organen.
overeenkomst, contract.
Zerbecr, f. —(e)4, —e = dek, verdek; [wa- berbonnetfiten, fcbtv. (b.)
vertolken.
genhuif, dek van een rijtuigj.
Zerbormetfcber, m. —4, — = vertolker, tolk.
berbeeten, is tv. (b.) = dekken, toedekken; Zerbortnetptung, tv. —, —en = vertolking.
verbergen, maskeeren.
berbontnern, (Ij.) = veroordeelen; aanberbefenbie'rett fir!), fcbtv. (b.) = zich verde- bulderen; berbon'nert = door den donder
digen.
getroffen; beroerd, gemeen.
berbenlen, unr. (b.) = ten kwade duiden, berbob'beln, fcbtn. (b.) = verdubbelen.
kwalijk nemen.
Zerbor'bett#eit, Iv. — = verdorvenheid, ontZerberb', m. —(e)4 = verderf, ongeluk, onder- aarding.
gang.
berbor'ren, fcbtv. (f.) = verdrogen, uitdrogen,
I. Zerbersben, f.
= bederf; verderf, on- verdorren.
geluk, ondergang.
berbriitt'gett, fcbtv. (b.) = verwringen, wegIL berber'bett, ft. (h.) (bu berbirbft, er ver= dringen, van zijn plaats dringen.
birbt; berbarb; berbilrbe; berbirb! berborben); berbreibett, fcbm. (b.) = verdraaien, verbui(tranf. aucb fcbtvadb) = bederven, slecht gen, verwringen, verhaspelen; einem ben nollf
maken; te gronde richten; er bat einen ver,
b. = iem. 't hoofd op hol maken; b er brebt =
borbenen 931agen = hij heeft een bedorven verdraaid, verwrongen; verduts, eld; er ift lot
maag, zijn maag is van streek; ed mit einem
RoVfe b. = hij is niet wel bij 't hoofd.
b. = met iem. overhoop raken, 't bij iem. Zerbretitliett, tv. — = dwaasheid, krankzinbederven of verkerven; (f.) = bederven, nigheid.
slecht worden, te gronde gaan, verloren gaan; Zerbre'kung, to. = verdraaiing, verwringing,
an ibm ift ein Scbaufpieler berborben = aan
verhaspeling.
hem is een tooneelspeler verloren gegaan; berbreffaMen, fcbtv. (b.) = verdrievoudigen,
Untraut berbirbt nicbt = onkruid vergaat niet. verdriedubbelen.
berberbettbritmenb= verderfbrengend, nood- berbrieiten, ft. (b.) (e4 berbriett; berbrot;
lottig, onheilbrengend.
berbrijile; berbroffen) = verdrieten, spijten,
grieven, onaangenaam stemmen; e4 berbrief3t
Zerberber, m.
— = bederver.
berberb i lid) = bederfelijk; verderfelijk, ver- mitt = 't verdriet, spijt, hindert mij; icb babe
derfbrengend, onheilvol, noodlottig.
micb rem Wiiibe taffen = ik heb geen
Zerberb'nt#, tv. — = bederf, verdorvenheid, moeite ontzien of gespaard.
ontaarding.
berbriefrlict) = verdrietig, onaangenaam, grieberberbt' = bedorven, verdorven, ontaard.
vend; verdrietelijk, gemelijk, knorrig, on= verdorvenheid, ont- vriendelijk.
Zerberbt'Oeit,
aardheid.
—, —en verdrietigZerbrieWtirbteit,
berbeutliften, Irbil,. (b.) = verduidelijken, heid, wederwaardigheid, onaangenaamheid;
duidelijk maken.
verdrietelijkheid, gemelijkheid.
berbeut'fiten, fMv. (b.) = verduitschen, (in [berbrilfgen, ft.
zie berbrdngen].
't Duitsch) vertalen; duidelijk uitleggen.
berbroffett = landerig, gemelijk, knorrig,
Zerbentlitung, tv. —, —en = verduitsching, lusteloos.
vertaling (in 't Duitsch); duidelijke verklaring. ZerbroffenOeit, Iv. — = landerigheid enz.
berbidyten, fcbtv. (b.) = verdichten, conden- berbruclett, fcbm. (b.) verkeerd drukken.
seeren.
berbriiefen, fcf)in. (b.) = verkreuken; (0ert.)
Qielb b. = geld er door brengen.
Zerbicftler, m. —4, — =verdichter, condensator.
= verdichting, condensatie. Zerbruff, nt. ..uffe4 = verdriet, spijt, hinder;
Zerbictrtung,
berbieren,
er bat e4 mit bum Z. getnn = om mij te
= verdikken.
berbienett, fcbm. (b.) = verdienen, waard hinderen; er fitt hit Z. = hij heeft verloren;
zijn, verwerven; ba4 bat er nid)t um bicb ber. er bat einen Z. = hij heeft een bult.
bient = dat heeft hij niet aan u verdiend.
verdampen, vervlieberbuften, fcbtv. (f.)
I. Zerbienfr, nt. —e4 verdienste, winst, loon.
gen, zijn geur verliezen; onopgemerkt verII. Zerblettft, 1. —el, —e = verdienste, goede
dwijnen, de plaat poetsen, 'm smeren.
eigenschap, verdienstelijkheid; feine Qerbienfte berbum'ntett, fcf)tv. (b.) = dom maken, verum ben etaat = zijn verdiensten jegens den suffen;
(f.) = dom worden, versuffen.
staat.
berbuttleln, fcbtv. (b.) = verdonkeren, verduisteren, donker of duister maken; in de
berblettfrilit) = verdienstelijk.

ZerbanOrfunn, Iv. — = verdamping.
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schaduw stollen; WO b. = (zich) verduisteren,
duisterder of donkerder worden.
berbilnit'bar = verdunbaar, te verdunnen.
berbiliftten, itiv. (D.) = verdunnen, dunner
maken; (de lucht) ijier maken; (de lucht, een
vloeistof) verdunnen; aanlengen.
berbunffbar = verdampbaar.
berbuit'ftett, fcDtv. (f.) = verdampen.
berbilttltett, fcDtv. (D.) = doen verdampen.
Zerbuttltuttg, tn. —, —en = verdamping.
berburltett, fcDtv. (f.) = verdorsten, versmachten.
berbiilterit, fcDtv. (D.) = verduisteren, versomberen, duister of somber maken; f-i b. =
somber of duister worden, betrekken, zich
omnevelen (ook fig.); b e r b Li (tent = verduisterd; (van 't gemoed) versomberd; (van
den geest) omneveld, omsluierd.
berbuViett, fcbtv. (ti.) = uit 't veld slaan,
verlegen maken, verb steren; b er butat =-verlegen, verbijsterd, iiverstomd, verslagen,
uit 't veld geslagen.
bere'beth, fcDtv. (4.) = veredelen, verbeteren,
volma'ken.
ZereVegung, tn. —, —en = veredeling.
bere'Delidyn, fcDtv. (D.) = trouwen, in 't huwelijk verbinden; WO b. = trouwen, huwen.
ZerelnlicOung, iv. — = ('t) trouwen.
beretrrett, fcDtv. (D.) = vereeren, eeren, achten, respekteeren ; vereeren, aanbidden ; einem
ettv. b. = iem. iets vereeren of ten geschenke
geven.
Zereb'rer, m. — g , — = vereerder, aanbidder.
bereDri firD = eerwaardig, eerbiedwaardig.
Zereffrung, iv. —, —en = vereering; eerbied, aanbidding; aanbieding (van een geschenk), geschenk.
bereirrung4tuiirbig = eerwaardig, eerbiedwaardig.
[bererben], fiererbigen, ic kn. (lj.) = (iem.)
beeedigen.
Zereibiguttg, in. —, — en = beeediging.
herein', m. — (e)4 , — e = vereeniging, gemeenschap, gezelschap, genootschap.
berein'bar = vereenigbaar, strookend.
berelitsbarett, fcDtv. (D.) = vaststellen, bepalen, 't over iets eens worden, overeenkomst;
[vereenigen, verbinden]; ficD fiber ettv. o. =
't met elkaar over iets eens worden, een overeenkomst sluiten.
Zercitt'bartett, to. — = vereenigbaarheid.
Zerelifbarung, in. —, —en = overeenkomst;
vereffening; eine Z. treffen = een overeenkomst sluiten.
bereiltett, fcDtv. (D.) = vereenigen; mit bereinten Graf ten = met vereende krachten.
bereittlactiett, fcDiv. (D.) = vereenvoudigen.
ZereittlacWing, iv. — = vereenvoudiging.
bereiittlgen, fct)tv. (D.) = vereenigen, bijelkaar
brengen, samenbrengen, verbinden; verzoenen; flit b. = zich vereenigen, zich verbinden; 't met elkaar eens worden; bie Zereio
nigten Staaten = de Vereenigde Staten.
Zereiltigung, tv. —, —en = vereeniging, ('t)
eensworden, samenloop, verbinding, verband,
overeenkomst.
ZerentiguttOutittei, f.= verbindingsmiddel.
gg erelltiguisOort, tn. = plaats van samenkomst, vereenigingsplaats.
bereinittaimen, SAW. (lj.) = ontvangen, als
ontvangst boeken.
bereitt'fantett, fd)tv. (D.) ,-- vereenzamen, af-

berfanglid).
zonderen; b., (f.) = vereenzamen, afgezonderd raken, verlaten worden.

Zerehtlantung, iv. — = afzondering, verla-

tenheid, vereenzaming.
ZereinCgeblet, f. = tolgebied, gebied van
't tolverbond.

Zerein6'llgefelb f.; :faffe, In.; zrecf,t, f.

vereenigingsilwet (of wet op 't recht van
vereeniging); -kas; -recht.
93erein?Ytater, tn. = vereinstaler (Duitsche
of Oostenrijksche daalder).
ZereittrIvefett, f. = vereenigingswezen.
beret-Regan, fcbtv. (D.) = afzonderen, afscheiden; afzonderlijk verkoopen; b er eittbe ft =
afzonderlijk, enkel, op zich zelf staande, zeldzaam; zonder we(d)erga.
berelfr = (tot) ijs geworden, bevrorera, ijs ...
berateln, fd)tu. (lj.) = veqdelen, doen mislukken, voorkOmen, beletten, op niets doen
uitloopen.
bereistern, fititl. (f.) = veretteren.
bereleItt, ictiv. (D.) = onaangenaam maken,
tegen maken.
bereteben, fcDtv. (f.) = (van dieren) sterven,
doodgaan.
beretfge(r)n, fcDtv. (D.) = vernauwen, nauwer
of enger maken; WO b. = zich vernauwen,
nauwer of enger worden.
berer'bett, fcDtv. (D.) einem etto. ob. auf einen
etiv. = overdoen, vermaken, nalaten; fitt b. =
overgaan, overerven.
berelvigen, fcDtv. (ti.) = vereeuwigen, onsterfelijk maken.
bereivigt = overleden, wijlen.
Zeretulguttg, tn. — = vereeuwiging.
I. berfaIrren, ft. (I).) = verrijden (veel geld
bijv.); (per rijtuig) vervoeren; ettv. b. = in
de war sturen, bederven; b., (lj. u. f.)=handelen, te werk gaan; (gegen einen) optreden;
firb b. = verkeerd rijden, op den verkeerden
weg zijn (eig.); eine b er f a Dr en e OefcDicDte
= een ongelukkige geschiedenis.
II. Zerfatrrett, f. — g = handelwijze, manier
van doen, optreden, methode; procêdé; ge.
ricDtticDeg Z. = procedure, proces.
ZerfairrungOart, tn. = wijze van doen, handelwijze.
Zerfaits , m. = verval; bederf (van zeden);
vervaltijd (van wissels); in Z. geraten = in
verval geraken of komen, vervallen.
berfallett, ft. (f ) = vervallen ; in verval geraken; verloopen; bent Staate b. = aan den
staat vervallen, in handen van den staat
komen; in Krmut b. = tot armoede vervallen; in Strafe b. = in straf of boete vervallen,
zich straf op den hals halen; auf etiv. b. =
op iets komen (in gedachten); in eine grant%
Deft b. = ziek worden.
Zerfair Rag, m.; :belt, to. = vervall dag ; -tijd.
berfiitsfrbett, fcDtv. (D.) = vervalschen.
Zerfill'fiter, m. —4, — = vervalscher, falsaris.
ZerfaIsfiturtg, iv. = vervalsching.
iterfatEgen, ft. (n.) = helpen, baten, uithalen;
fit, b. = zich vastwerken. zich verwarren,
verward raken; bag berfangt nicDtg , tvenig =
dat haalt niets, weinig uit; ba g tier berfing
f.su in einem Stricf = raakte in een strik
vast; ber Maud) berfiingt ficD fm ScDornftein =
de rook blijft in den schoorsteen hangen.
berfaug'Ilif) = verwarrend, netelig, listig;
dubbelzinnig, bedrieglijk; berfiinglicDe RBerte
= bedenkelijke woorden; berfangficDe gage
= strikvraag, lastige vraag.

Serfiinglichteit.

695

ZerfiinglIcfjfeft, iv. — = dubbeizinnigheid,
dubbeihartigheid.
berfiieben (WO), fcDiv. (D.) = verbleeken,
van kleur verschieten.
berfarfen, ROW. (D.) = (een brief, artikel,
akte) stellen, opstellen; (brief, boek) schrijven.
Zerfarfer, in. —4, — = steller, schrijver,
auteur.
Zerfarfung, iv. = staatsinrichting, constitutie, grondwet; stemming, gemoedsgesteldheid; [inrichting, samenstel, toestand, gereedheidj.
zerfatfuttObruc§, in. = overtreding of
schending van de grondwet.
berfarfungOtniiffig = grondwettig, constitutioneel.
= grondwet.
alerfarfuttiOurfunbe,
berfarfunOttifbrig =strijdig met de grondwet, inconstitutioneel.
verrotten, vergaan.
berfaulett, fcDiv. (f.)
berfaulemen, fcDtv. (ti.) = verluieren.
berferlyten, ft. (b.) = voorstaan, bepleiten,
verdedigen.
Zerfech ster, m. —4, — = voorstander, verdediger, voorvechter, pleitbezorger (fig.).
= (trein) missen, verberfeblen, fcDtv.
zuimen; (doel) missen; ben leg b. = den
verkeerden weg nemen, verdwalen; icD iverbe
nicDt b. = ik zal niet in gebreke blijven, niet
mankeeren, niet verzuimen, 't niet vergeten;
ein berfeDite4 Q3eftreben = een mislukt streven ; berfeDfte4 &ben = verongelukt leven.
ZerfebInng, iv. —, —en = misslag; font.
berfein'bett, fctiv. (f.) einen mit einem = iem.
met een ander in oneenigheid brengen, de
schuld zijn van hun oneenigheid; icD berfeinbe
mfr einen = ik maak mij iem. tot vijand;
ict) berfeinbe mid) mit einem = ik word kwade
vrienden met iem.
berfeiltern, fcbiv. (D.) = verfijnen, beschaven,
polijsten ; fidj b. = fijner, beschaafder of edeler
worden.
Zerfernerung, iv. —, —en = verfijning.
berfe'nten, fcDiv. (D.) = vogelvrij verklaren,
veroordeelen; boycotten, negeeren; b e r f e m t'
op straffe verboden.
berfeettgen, fctiv. (D.) = vervaardigen, maken,
fabriceeren.
Zerfeetiger, nt. —4, — = vervaardiger,
maker, fabrikant.
Zerfeetigung, iv. —, — en = vervaardiging.
vervetting.
—
Zerfertung,
berfen'ern, fcDiv. (D.) = verstoken, verbranden;
(arta $ufber) verschieten.
berffron, fcbiv. (tj. u. 1.) = tot vilt maken of
worden; in de war sturen, in de war raken.
Zerfil'auttg, Iv. — = verwarring, verharding,
in-elkaar-groeien (van 't hoofdhaar bijv.).
berfittltern, fcDiv. (D.) = verduisteren, verdonkeren; = verduisteren, duister of
donker worden.
ZerftnIterung, —, —en verduistering.
berfieften, ft v. (D.) = met een nok dekken,
de kap (op 't huis) zetten.
berfir3eit, fcbtv. (D.) = verwarren, in de war
maken (draden bijv.).
berffa'cliett, fcDiv. (D.) = vervlakken; vlak of
plat maken; onbeduidend of laag-bij-den-grond
maken ; fief) b. = alledaagsch of burgerlijk worden; uitgewischt worden, wegslijten.
berfferryten, fcDiv. (D.) = ineen-, samenvlechten, vervlechten; erten in einen .t$anbel b. =
iem. in een zaak (ver)wikkelen.

bergangen.

R3erfterirtung, iv. —, —en = samenvlechting;

verwikkeling.
berfrie'nen, ft. (i.) = vervliegen; verdampen;
verstrijken, snel voorbijgaan.
berffiefiett, ft. (1.) = verloopen, verstrijken,
voorbijgaan; vervloeien (inkt bijv. op vloeipapier); Me Oiren5en vervagen, worden
vaag of onduidelijk ; [wegvloeien].
berfligt' = verduiveld, verwenscht, vervloekt.
berfforfen = verloopen, verstreken, afgeloopen.
berfialgen, fcDtv. (D.) = vervlotten, met een
vlot vervoeren; doen vervloeien, in elkaar
doen vloeien.
vervloeken, verwenberflu'rbett, fcDtv. (f.)
schen.
berflurbt'= vervloekt, verwenscht, verduiveld.
berflihtligen, fcDiv. (D.) = vervluchtigen.
—, —en= vervluchtiging.
Zerfificirtigung,
—, —en = vervloeking.
g3ertfu'djung,
Zerftufr, m. ffe4 = verloop.
berfliiffigen, fcDtv. (ti.) = vloeibaar maken.
alerfoin', m. — (e)4 = loop, verloop, samenhang; [vervolg].
berfol'oen, fcDiv. (D.) = (den vijand, 't wild,
zijn weg) vervolgen; (een weg) volgen; (de
gebeurtenissen) volgen, nagaan; (einen 8ivect)
in 't oog houden, najagen, trachten te bereiken; (zijn recht) zoeken; (een gedachte)
werken; zie ook: ftecnriefticD.
vervolger.
—
Zerforger, m.
Zerfagung, iv. —, —en = vervolging.
Zerforgung6ivabnfInn, m. = vervolgingswaanzin.
berfraOten, fcDiv. (tj.) = vervrachten.
ZerfracO'ter, m. —4, — = vervrachter.
berfro'ren = huiverig, kouwelijk; verkleumd;
zie ScDneiber.
berfrii'Ott, fcDiv. (D.) = vervroegen.
berfriibt' = te vroeg, voorbarig.
berfiiirbar beschikbaar, ter beschikking;
berfilebare eaten = voorhanden zijnde waren.
berfiVgen, fotiv. (tj.) = bepalen, vaststellen,
beschikken; (fiber einen ob. etiv.) beschikken,
de beschikking hebben; ficD iveDin b. = zich
wenden tot, gaan naar, zich vervoegen tot.
ZerfiYgung, iv. = beschikking, maartregel,
besluit, bepaling; our
fteDn, fteffen = ter
beschikking staan, stellen; iDitt sur
ftegen =
te zijner beschikking stellen.
berfiiiiebar = verleidbaar, te verleiden.
berffiffrett, icbtv. (b.) = verleiden; misleiden;
ein OefcDrei b. =
[transporteeren; einen
spektakel maken, hevig schreeuwen].
Zerfiiirrer, m. = verleider.
bertiiirrerifcb = verleidelijk.
= verleiding, verlokking.
Zerfiityrung,
93erffilfruntOrunft, iv. = verleidingskunst.
(D.) = (doen) verongeberfubeiveriett,
lukken, (doen) mislukken.
berfuntlefen, fcDtv. (D.) = verfomfaaien, verknoeien; verboemelen.
berfilatrfacOen, fcDiv. (D.) = vervijfvoudigen.
berfittlern, ftDiv. (D.) = vervoederen, opmaken met voederen, doodvoederen.
berga'bett, fcDiv. (D.) = wegschenken.
bergarfen tick fcfm. (D.) = zich vergapen;
= zich aan iem. vergapen, op
ficD in einen
iem. verlieven.
fcDiv.
(D.) = vergallen, verbitteren.
bernatlett,
bergatoWe'ren WO, fcDiv. (D.) = zich vergaloppeeren, zich vergissen, overijld handelen.
verleden, verloopen.
bergatfgen
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Zergan'gettfielt, iv. — = verleden.
bergiingliM = vergankelijk, tijdelijk, onbestendig, voorbijgaand.
ZergattglirVett, tv. — = vergankelijkheid enz.
bergan'ten, fcbtn. (b.) = (fiibb.) in 't openbaar
verkoopen.
—, —en = verkooping.
Zergan'tung,
bergalen, fcbtv. (b.) = in gasvormigen toestand doen overgaan;
(f.) ob. fid) t)., (0.)
= in gasvormigen toestand overgaan.
bergats tern, fobtn. (b.) = tralien, van traliewerk voorzien; (soldaten van de wacht) bijelkaar trommelen.
Zergafterung, tn. —, —en = traliewerk;
bie (ob. Our) Z. trommetn ob. fcbtagen = (de
wacht) bij trommelslag bijeenroepen.
bertiattlein, fcbtn. (b.) = (zijn tijd) met grappemakerijen doorbrengen.
I. bergeben, ft. (b.) = vergeven ; (Steffen, fttnter,
bie ,anb feiner Zocbter) weggeven, scheaken;
(einem) vergeven, vergiffenis schenken; (bie
Starten) verkeerd geven; [vergiftigen]; (fein
Redjt) afstaan; er bergibt feiner G bre nicbt4 =
hij laat zijn eer niet te kort doen; er bergibt
ficb bamit nfcbt4 = hij doet daarmee niets te
kort aan zijn waardigheid.
II. fbergeben, zie bergebticb.]
berge'bett4 = tevergeefs, nutteloos; [noodeloos, ongegrond].
•
vergever; begever (van een
Zerne'ber,
ambt e. d.).
bergeblIM = vergeefs(ch), nutteloos, ijdel,
vruchteloos.
Zergebung, tn. —, —en = begeving, vergeving (van een ambt e. d.); verge ving, pardon;
um Z.! = vergeef me! pardon!
bergegeniviirtinen, fcbtv. (b.) = voorstellen,
voor den geest roepen.
I. bergeb(e)n, unr. (1.) = vergaan, voorbijgaan, verloopen (van dagen, jaren enz.);
nran'fbeiten b. = verloopen, verdwijnen;
Soren unb Sebett ob. Me einne b. einem =
hooren en zien vergaan iem.; (bor Kngft,
Oram, Ungebutb) vergaan, sterven, omkomen;
bad Liadjen tnirb ibm fcbon b. ='t lachen of de
lust om te lachen zal hem wel vergaan; bct&
mut icb mir b. laffen = dat moet ik opgeven;
ba4 tnirb er ficb b. taffen = dat zal hij wel
niet weer in zijn hoofd krijgen; ftd) b. (gegen
einen, an einem) = verkeerd handelen, misdoen', een misslag begaan, zich vergrijpen.
II. Zergebett, 1. — = vergaan, verloopen, verdwijaing; misslag, misdrijf, overtreding, vergrijp.
—, —en -= misslag, misdrijf,
Zergebung,
overtreding.
bergeiltert = tot (een) geest gemaakt.
bergel'itinett, fcbtn. (b.) = spiritualizeeren;
vergeestelijken.
Zergerftigung, iv. —, —en = spiritualizatie;
vergeestelgking.
bergerten, ft. = vergelden, loonen voor;
@Leidy& mit Oteicbem b. = met gelijke munt
betalen.
Zergatuttg, tv. — = vergelding, wedervergelding.
= wet van de wederZergertungillefetf,
vergelding.
tn.
=
dag
der vergelding.
ZergelitunOtag,
bergefrbar = vergeetbaar, gemakkelijk te
vergeten; nicbt b. = onvergetelijk, niet te
vergeten.
I. bergerfett, ft. (b.) (bu bergif3t, er bergitt;

SergleichungOrtufe.

bergat; bergtif3e; betel)! bergeffen) = vergeten; biefen Zienft, biefen Strefcb tnerbe
ibm nie b. = dezen dienst, deze streak van hem
zal ik nooit vergeten; ff4
j = zich vergeten.
II. Zergerfett, f. —4 = vergeten, vergetelheid, vergeetachtigheid.
III. bernerfett = erg vergeetachtig.
= vergetelheid, verZergerfenheit, tt).
geetachtigheid.
bergefaicii = vergeetachtig, verstrooid.
= vergeetachtig.
ZergefritiVeit,
held enz.
bergett'beit, fcbtn. (b.) = verkwisten, verdoen,
verspillen, er door brengen.
Zernett'ber, tn. —4, — = verkwister, verspilier, doorbrenger.
bergetuat'tigen, fcbtn. (b.) = (einen, ba4 Olecbt)
geweld aandoen, verdrukken.
Zergetuartiguttn, to. —, —en = verdrukking,
onderdrukking, geweldpleging.
bergefuttlent fidj einer Cade, fiber eine Sacbe=
zich van of omtrent lets vergewissen of verzekeren.
bernteVit, ft. (ti.) = (tranen) storten, (tranen,
bloed) vergieten; [uitstorten, verspillen].
berairten, fcbtn. (b.) = (menschen, dieren,
de lucht, 't water, iems. leven enz.) vergiftigen; (menschen, dieren) vergeven.
Zernirtung, tn. —, —en = vergiftiging.
zie Zirgit.
bergili ben, !Atm (f.) = geel worden.
ZergiVtuelttnicbt, f. — u. —(e)l, — u. —e =
vergeet-me-niet(je).
bergititertt, fcbtn. (b.) = tralien, van tralies
voorzien, (met een hek) afsluiten.
bergleicbe: vergelijk.
berg.
bergtfO'bur = verglaasbaar.
berpita'fen, fcbtu. (b.) = verglazen; van (glas)ruiten voorzien; tot glas maken; b., (f.) = tot
glas worden; bergtafte %ugen glazige (d. i.
wezenlooze) oogen.
Zergteidy, tn. —(e)4, —e vergelijking;
vergelijk, schikking, overeenkomst, akkoord;
int Z. mit ob. 5u = in vergelijking met;
e anfteaen ob. 5ieben=vergelijkingen maken;
jeber Z. binft = elke vergelijking hinkt of gaat
mank; einen Z. fcbtieten, eingebn een
schikking maken, een overeenkomst sluiten of
aangaan; 5u einem Z. fommen ob. getangen =tot een akkoord komen; bie Sacbe fommt bum
Z. = komt tot een schikking, zal geschikt
worden; ein giitticber Z. = een minnelijke
schikking, een onderhandsch akkoord; beffer
ein magerer Z. at4 ein fetter Vroaet = beter een
magar vergelijk als een vet proces.
bergtetrlybar = vergelijkbaar, te vergelijken;
eine S4e ift ether anbern . = is met een
andere te vergelijken.
bergteilben, ft. (0) = (twistenden) tot overeenstemming brengen; WI) b. = 't eens
worden ; tot overeenstemming komen; een
schikking maken; 't schikken; Ztreitigfeiten
b. = verschtllen uit den weg ruimen of vereffenen; [gelijk of effen maken; in overeenstemming met elkaar brengen]; ettn. ob. einen
b. mit = iets of iem. vergelijken met; einen, fist)
einem anbern b. = iem zich met iem. anders
gelij kstel len ; berg lei dj e n b vergelijkend.
bergteldfticti, zie berglefdtbar.
bergteicbts- etre = vergelijkenderwijze, bij
vergelijking; bijwijze van schikking.
—, —en = vergelijking.
Zergiercbung,
=Outtft, tn.; :ftufe,
Zerglei'Mung411grab,
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tv. = graad of trap van vergelijking; punt
v. verg.; trap v. verg.
berniehtuttOlueife = vergelijkenderwijs.
berglittt inten, ft. (f.)= verglimmen, uitdooven.
berglirben, fcbtb. (f.) = uitgloeien, uitdooven.
I. bergitirgett, fcbtr. (b.) = vergenoegen, vermaken, [tevredenstellen, bevredigen, voldoen] ;
fid) ti. = zich vergenoegen, zich vermaken.
II. ZerottiVgett, 1. —4, (Zergniigungen) = genoegen, vermaak, plezier; nicbt4 macbt ibm
Z. = niets doet hem genoegen of plezier;
icb finbe, babe rein Z. baron, ba4 Au ibieber:
bolen = ik vind, heb er geen genoegen in...;
Aum Z. = voor plezier; mit Z. = met genoegen, met plezier.
bernttiiiffid) = genoeglijk, prettig, aangenaam, vroolijk.
bernitiint' = vergenoegd, voldaan, blij(de);
prettig, vroolijk, vermakelijk, genoeglijk.
Zergtagungen, gm. (naast 't enkelv. Zer,
gniigen) = genoegens, vermaken, vermakelijkheden, gemetingen.
berrittii'gungfAalber = voor plezier, voor
(mijn, zijn enz.) genoegen.
Zergnii'auttaCiforal, f.; =oft, m. = uitspanflings 11 lokaal ; -plaats.
Zergttiegung4reffe, W. = plezierreis.
Zernttii'guttg4furbt, kb.= zucht tot vermaak.
bergotiben, fcbtb. (b.) = vergulden.
Zernorber, m. —4, — = vergulder.
9;3cm:ining, to. —, —en = ('t) vergulden;
verguldsel.
bernötfnett, f(ttv. (b.) = vergunnen, toestaan.
bergiirtern, fcbtv. (b.) = vergoden, als een
god vereeren.
Zergiirterung, W. —, —en = vergoding.
bergraliett, ft. (1.) = (een schat e. d.) begraven; er bergrtibt ficb in bie 8itdjer = hij
begraaft of verdiept zich in de boeken; er
miicbte fie in ben bier Siinben ibre4 3immer4
b. = hij zou haar wel willen opsluiten.
(beroxiiimen, fcbtro. (b.) = (fen &ben) in verdriet slijten, verkniezen; flit b. = zich verkniezen].
bernranit' = verbitterd, verkniesd, door leed
verteet d.
bergra'fen, JAW. (f.) = met gras begroeien.
berflreilett, ft. (tj.) = [(een boek) beduimelen,
verbruiken, verslijten]; ffrf) b. = verkeerd
grijpen; zich (met grijpen) vergissen; zich
vergrijpen; ficb an einem, an frembem Ohtt
b. = zich aan iem., aan 't goed van een
ander vergrijpen.
bergriffen = uitverkocht; [beduimeld].
bergra'bertt, fcbtv. (ti.) = vergroven, grover
maken.
berqralgrit, fcbiro. (b.) = vergrooten; over
driven, uitbreiden; verergeren; WI) b. =
vergrooten, grooter worden.
ZergrO Lfterung, to. —, —en = vergrooting.
ZergralgruncOntaL f. = vergrootglas.
Zergrii'fierungNittfe, in. = vergrootende
lens.
bergrii'bertt, fc0tu. (b.) = (den tijd) verdroomen,
verpeinzen.
bergfirben, zie berg ofben.
Zerguttft', W.: mit Z. = met uw verlof, sta
mij toe.
ZeraiinItiguitg, W. —, —en = verlof, gunst,
genade, voorrecht, begunstiging.
bergiilett, fcbm. (b.) = vergoeden (uitgaven,
voorschot, moeite e. d.).
Zergitlung, ty. —, —en = vergoeding.

berbiingen.

Zerbacr, m. —(e)4, —e = versperring (van

gevelde boomen).
Zerbaff, m. —(e)8 : in Z. neljmen = in hechtenis nemen; overigens = Zerbaftung.
berbartett, fobtb. (b.) = gevangen nemen,
arresteeren, vastzetten.
berbartet: einem b. rein = verplichting hebben
jegens iem., jegens iem. gebonden zijn.
Zertiaft4'befet)1, in. = bevel tot gevangenneming.
Zerbaftung, in. —, —en =gevangenneming,
arrestatie.
berba'aeln, fcbin. (b.) = verhagelen, door
hagel vernielen.
bertjitleln, fcbm. (b.) = met haakjes aan
elkaar vastmaken; (zijde enz. met haken)
verbruiken; verbroddelen, verknoeien; ftcb
mit einem b. = 't bij iem. vergroven.
berfyttlett, fcbtb. (f.) = wegsterven, verloren
gaan.
I. berhaten, ft. (b.) = ('t lachen, de tranen)
weerhouden, tegenhouden, inhouden, bedwingen; (den adem) inhouden; (hartstochten) in
bedwang houden; (einem bie eabrbeit) verzwijgen; [toehouden, dichthouden]; fid) b. =
zich gedragen, zich houden; zichverhouden; rid)
rubig b. = zich rustig of stil houden; ficb paffib
b. = passief of lijdelijk blijven; bie ace ber.
• biiIt ficb fo ob. bamit berbtilt e4 fi4 ft) = met
de zaak is 't zoo gesteld of staat 't zoo; 91 bers
bolt ficb Au 0 tote 4 Au 5 = A verhoudt zich
tot of A staat tot enz.
II. Zerballen, f. —4 = inhouden, tegenhouden; gedrag, gedragslijn.
Zerbalett14, f. ..niffe4, ..niffe = verhouding,
proportie, ON enredigheid; verstandhouding,
betrekking, verhouding, lief, liefje; MO omstandigheden, middelen; bie 91u4gaben ftetjn
in reinem Z. Au ben ainnabmen = de uitgaven
staan in geen verhouding tot of zijn niet evenredig met de ontvangsten; int Z. Au = in
verhouding tot, in evenredigheid met; ein ges
fpannte4 Z. = een gespannen verhouding;
id) ftebe in feinem Z. Au ibm = in geen betrekking of verstandhouding met hem; er bat
ein Z. = hij heeft een liaison; er lebt in
biirftigen Zerbeittniffen = in behoeftige omstandigheden.
2Jer1iittlii4antell, m. = evenredig aandeel.
Zerliiiirtti4an3eiger, tn. = betrekkingswijzer.
Zertliittni4Weirbung, tn. = evenredigheid.
bert)litt'nOntkiflio = evenredig, betrekkelijk,
naar verhouding.
3erfliiit'n14tuort, 1. = voorzetsel.
ZerbiiItIti430f, W. = verhoudingsgetal.
iZerbatung, W., zie Zerbatten II].
ZerhartangObefe#1, m. = order, instructie;
consigns.
ZerfAllung4(tnafOregel, hi. = instructie,
gedragslijn; leefregel.
berban'bein, fcbtro.(b.)= onderhandelen (over),
bespreken, beraadslagen (over); verhandelen.
Zerbattblung, iv. = onderhandeling, beraadslaging.
berbiin'gen, fobbo. (b.) = verhangen, anders
hangen; (baa aenfter) b. = bedekken, gordijn
hangen voor; Mott berbtingte e4 = beschikte
het; eine Strafe iiber einen b. = iem. een straf
of boete opleggen, een straf over iem. uitspreken; bie Unterfucbung4baft fiber einen b. =
iem. tot voorarrest veroordeelen; ben Oda,
gerung4Auftanb ilber einen Oft b. = een plaats
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in staat van beleg verklaren; mit berbling.
tent Bagel = met lossen teugel.
niffe = lot, noodlot.
Zerhiing'n0, f.
ZerbiinfentWaube, m. = geloof aan een
noodlot, fatalisme.
beriiiingltWbort = noodlottig, rampzalig, onheilvol.
ber4denten, fcbtv. (b.) = verkniezen; b ero
b a r m t = verkniesd, door verdriet verteerd.
berfyterett, fcbtn. (lj.) = (bet feiner Kugage,
bij zijn mededeeling) volharden, blijven;
berbarre mit
.0ocbtvobigeboren gebors
fatner Ziener = ik verblijf enz.
berbaefebett, fobtv. (f.) = een korst krijgen,
droog worden (van een wonde).
berbiteten, fcbm. (b.) = verharden, hard maken; b., (f.) = verharden, hard worden.
ZerOaetung, tv. —, —en = verharding, verstopping.
berbar'aen, fcbtv. (b.) = met hars bestrijken,
met hers bedekken; b., (f .) = in hars veranderen.
berbalbein WO, fcbtv. (lj.) = zich verwarren.
bertjafftirbett, fcbtv. (lj.) = leelij k maken.
bertotftt' = gehaat; rub b. macben = zich gehaat maken; bad ift mix b. = dat haat ik,
daar heb ik een hekel awl; ber berbaf3te lert
= die nare of ellendige kerel.
berbat'frbetn, fcbtv. (b.) = vertroetelen, bederven, verwennen.
eerOtur, m. —(e0, —e = Zerb ace; gevelde
boomen, te vellen boomen, hakhout; (ook)
afschutting.
berijau'then, fcbru. (lj.) = uitademen, (het leven,
den laatsten adem) uitblazen; vervliegen, te
niet gaan, in 't niet verdwijnen; [uitkomen,
bekend worden].
ber4atfen, ft. (b.) versperren (met gevelde
boomen); (einen) afranselen, bont en blauw
slaan; = verkeerd slaan, zich vergissen.
berfiefien tick ft. (b.) = zich verbeuren, zich
vertillen, ontwrichten.
berbeb'bern, fcbi-n. (b.) = in de war maken.
berbee'rett, fcbtv. (b.) = verwoesten, vernielen;
(ook: een land) afstroopen.
—, —en = verwoesting,
Zerbeermtg,
vernieling.
beOeftett, fcbm. (b.) = (een boek) verkeerd
innaaien.
berbeWien, fcbtv. (l.) = verhelen, verbergen,
ontveinzen.
berigintlicbett, fcbtv. (b.) = verbergen, stilhouden, verzwijgen, geheim houden, verhelen.
/.4erbeintstirlinne, tn. —en = verbergen,
verzwijging, verheling.
berbei'raten, fc0m. (b.) = (an einen) ten huwelijk geven, uithuwe(lijke)n; flit) wit einem =
met iem. trouwen, huwen; b er lj eir a te t=
ehuwd, getrouwd.
ZerbeVratung, tv. —, —en = huwelijksplechtigheid, ('t) trouwen.
bert)erflett, ft. (b.) = toezeggen, (plechtig)
belooven.
Merberflung, in. —, —en = toezegging, belofte.
berbefett, ft. (lj.) einem au ettv. = iem. aan
iets helpen, zorgen dat iem. iets krijgt; einem
iu feittent fRecbte b. = iem. zijn recht verschaffen.
bertwnlert = verduiveld, drommels(ch).
berberetiMen, fcbtv. (b.) = verheerlijken,
vieren, roemen.
beret'3en, fcbtv. (b.) = ophitsen, aanhitsen;
[opjagen].
(scheepst.) verhuren,
berheu'ern, rditv. ((i.)
vervrachten.

beriaplien.

berfo'gen, fcbtv. (lj.) = beheksen, betooveren ;
ift rote berbegt = 't is of de duivel er mee
speelt.
berbintIttein,fc4m. (b.) = ophemelen, vergoden;
[hemelsch maken]; in geestvervoering zijn.
berhin'bern, fcbtv. (b.) = verl tinderen, beletten; einen an ether Se* b. = iem. iets beletten of verhinderen.
[berf)in'berlicti = hinderlijk].
Zerblit'berung, to. —, —en = verhindering.
Zerblefen, f.: tviber Z. = ongedacht, tegen
verwachting.
bertiotrfen = verholen ; vgl. berbebte n.
berfOirnen, fcbtv. (b.) = bespotten, beschimpen, hoonen, uitjouwen.
—, —en = bespotting, beZerbijirnung,
schimping, hoon.
—(eA
—e = verhoor; emu Z. be.
ZerOije, f.
ftebn = een verhoor ondergaan; ein Z. mit
einem anftellen, einen fob Z. nebnten, [mit einem
in4 Z. gebn] = iem. in ('t) verhoor nemen.
berbiVrett, fc0tv. (lj.) = verhooren, ondervragen;
(een leerling) overhooren; [niet hooren, niet
letten op = fib erb Or en]; lilt b. = verkeerd
hooren.
(lj.) = verknoeien, vermorsen.
berOu'beftt, f
ftbn:). (b.) = verhullen, omhullen,
verbergen;
= zich verhullen, enz.
Zerbiit'fung, tn. —, —en = verhulling, omhulling, hulsel, omhulsel.
berOutebertfaltin en,
berbun'bertfacf) en,
fcbtn. (b.) = verhonderdvoudigen.
berbun'gern, fcbtv. (f.) = verhongeren.
berbutt'3en, fcbtv. (lj.) = verknoeien, verhaspelen, bederven.
berbiilen, fcbtv. (1.) = verhoeden, verhinderen,
voorko'men.
Zerbirtung, tv. —, —en = verhoeding enz.
Zerliiistung6ntittel, f. = voorbehoedmiddel.
berbut'aelt = verwelkt, verdroogd, verschrompeld.
— en = verificatie.
Zerififatiote,
berift4te'ren, fcbtv. (b.) = verifiöeren, waarmerken.
berintereffieren Etch, fcbtv. (b.) = intrest
opbrengen.
berieren, fcbtn. (f.) ; fit# b. (lj.) = verdwalen,
verkeerd loopen.
Zerierung, tv. —, —en = dwaling, aidwaling.
beria'gen, fcbtv. (b.) = verjagen, wegjagen,
verdrijveu; met jagen doorbrengen.
beriii4ebar = verjaarbaar, aan verjaring
onderhevig.
beriiiffrett, ftt tn. (f.) = verjaren; verouderen.
beridOrt' = verjaard; verouderd.
Zerjitfrrung, to. —, —en = verjaring.
berieu'ett, fcbtv. (b.) = verspelen.
berju'beftt, fcbtv. (b.) = verjubelen, in pleizier
doorbrengen of verkwisten, verboemelen.
beria'ben, fcbtv. (f.) = jood worden, joodsch
worden, verjoodschen.
berliiwgen, fcbtu. (lj.) = verjongen; (van een
zuil) dunner doers worden; (een teekening) op
kleinere schaal nateekenen, verkleinen; in
beriiingtem 97tafirtabe = op verkleinde schaal.
Zeriiin'oung4bro3et m. =verjongingsproces.
beriu'gen, fobtn. (lj.) = verkwisten, er door
brengen, verboemelen.
berfaff'bar = verkalkbaar.
(f.) = verkalken.
berfallen,
berfannt' = miskend.
berfab'ben, fcbto. (b.) = verkappen, vermommen; berrappter Cffisier = verkapt officier.
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uerfoutmen.

rico = helderde op, kreeg een glans van geberfalert: b. fein = katterig zijn.
Zerfauf, m. = verkoop, debiet; aum . an,- luk of van gelukzaiigheid.
ftlagen, anbieten = te koop zetten, aanbieden. Zerflasning, in. —, — en = scheepsverklaring.
berfaulen, fcbtv. (u.) = verkoopen, slijten; Zerfid'rung, lb. —, —en = verheerlijking.
ivir finb berraten unb berfauft = verkocht en berflarfMen, ftin. (b.) = kwaadspreken van,

verraden; WO b. = zich verkoopen; biefe
Sare berfauft ficb gut = wordt goed verkocht.

belasteren, over de tong laten gaan; verklappen.

in einen berfeitt fein = op iem. verkikkerd of
verliefd zijn.

(stud.) er muf 5,4 bc0 b. = hij moet zich dat
ontzeggen; ein berfnfffener Tiunb = een vertrokken of samengeknepen mond.
berfnet'Oen, ftiv. (b.) = in de herberg opmaken of zoek maken.
beriniftern, fft. (b.) = verkreuken, verkreukelen.
berfna'stern, Tcpnl. (b.) = verbeenen, verharden ; afstompen ; berfniicberter 9Nenfcb = droog,
afgestompt of bekrompen mensch.
berinor'Peln fici), icipl. (rj.) = kraakbeen
worden.
bertnolen, fcbiv. (b.) = in knoopen leggen,
knoopen; WO b. = in de knoop of in de war
gaan.
berfniiblett, fcbiv. (b.) = verbinden; vastknoopen; berfnilpft fein mit = verbonden zijn
met, gepaard gaan met.
berfnurrt' = kwaad, nijdig.
berfu'iten, fcbtv. (b.) = verkoken, met koken
verdoen; b., (f.) = verkoken; fein Born ift
berfocbt = is bedaard.
berfolPen, fcbiv. (f.) = verkolen; b., (fj.) =
verkolen; voor den gek houden, wat wijs
maken.
bertolen, ftiv. (b.) = tot kooks maken; b.,
(f.) = (tot) kooks warden.
berfontliten, ft. (f.) = te gronde gaan, omkomen, verstompen, verdierlijken; ein ber,

Zerfituler, m. -4, — = verkooper, slijter; berlfaulein, berflaufulie'ren, Tcb tn. (j.) =
met clausules omschrijven, vaststellen.
winkelbediende.
Zerfaulerin, n). —, —nen = verkoopster, berffe'ben, 1Mtv. (k) = dichtplakken; (papier
e.d ) verplakken.
winkeljuffrouw.
berrituribt = te koop; verkoopbaar, te ver- bertfecrfen, ftiv. (f'.) = bevlekken, bemorsen ;
koopen; goed van de hand gaand; mir ift vermorsen.
eth3. b. = ik heb iets veil of te koop.
berftei'ben, ftiv. (b.) = verkleeden, vermomZerfauWbebingung, iv. = voorwaarde van men; betimmeren, beschieten; (met planken,
koperen platen enz.) bekleeden; einen Stacbt
verkoop.
ZerfauWburb, 1. = verkoopboek, kladboek. b. = een mijnput beschoeien; (eine Ziir)omlijsten;
ein Stiff inivenbig b. = beplanken,
kraam.
ZerfauWbube, tn. =
ZerfauWIllotal, f. ; :VreW, in.; :reciptung, wegeren.
in. = verkoop Illokaal; -prijs; -rekening.
Zeriterbung, iv. = verkleeding, vermomming;
Zerfebr', nt. —(e)& = verkeer, beweging, betimmering, bekleeding, beschoeiing.
omgang; betrekking; brieffiter Z. = brief- berffernern, fcbiv. (b.) = verkleinen, verminderen; (een breuk) vereenvoudigen; in
wisseling.
berreffren, fcOtt). (b.) = verkeeren, omgang berfieinertem 9Raf3ftabe = op verkleinde schaal.
hebben, omgaan; [verkeeren = veranderen, Zerfierneruttg, iv. —, —en = verkleining;
verdraaien]; bier in einem (tsaufe b. = veel in vereenvoudiging (van een breuk).
een huis komen of verkeeren; mit einem b. = Zerttenterunn4gla#, f. = verkleinglas.
met iem. verkeeren of omgaan; flit b. = ver- Zertiet'nerung4futfig, T. = verkleiningsachtervoegsel.
anderen; 0 fann ficb b. = 't kan verkeeren;
zie ook berfebrt.
Zeritenterung4thort, 1. = verkleinwoord.
berfferftern, ftiv. (b.) = met stijfsel dichtberfeigireht = druk (bezocht).
Zer1e0r4lincittel, f.; qthrung, iv. = middel plakken.
van verkeer: storing van 't verkeer.
beritin'aett, ft. (f.) = wegsterven, zich verliezen.
Zertebr#'fitte, iv. = gebruik.
berfliArtten, Tft. (f.) = versuffen.
Zerfelg4ltrafg, iv. = verkeersweg.
verkeerd;
er
feingt
aft0
b.
an
=
bertionclnen
= verkleumd, verstijfd.
berfeigt' =
hij pakt alles verkeerd aan; er bat feine 9J/iite berifolrfen, fd)in. (b.) = verkoopen, verpatsen;
b. aufgefe#t = hij is met 't verkeerde been afranselen; (geld) stuk slaan.
uit zijn bed gestapt, hij is slecht gemutst.
bertnallen, fcbiro. (lj.) = (kruit) verschieten ;
er bat fit in fie berfnaftt = hij is op haar
Zerrefgrbeit, iv. —, —en = verkeerdheid.
verliefd of verkikkerd.
iv.
—,
—en
=
omkeering,
omZerfeb'rung,
berfnaujen, Tcbtv. (b.) = uitstaan; verkroppen.
verwerping.
berteilett, 1Min. (1.) = vastzetten met een [berinalen, zie beritaucben].
wig of pin; verkoopen, verpatsen; afrossen; berfneilen, ft. (lj.) = verbijten, verkroppen;
berien'nen, unr. (lj.) = miskennen; 0 Int

ficb nicbt b. = 't is niet te miskennen of te
ontkennen; Sic b. mit = U hebt den verkeerde voor.
Zerfen'nung, tn. — = miskenning; vergissing.
berfetlein, fcbiv. (b.) .---- met een kettinkje
vastmaken.
berferten, fcbiv. (1.) = verbinden, aaneenschakelen.
Zerfet'tung, iv. —, —en = verbinding, aaneenschakeling; reeks, keten.
Zerfet'prer, in. --4, — = verketteraar.
bertelaern, fttv. (b.) = verketteren.
Zerfet'Aerung, iv. —, —en = verkettering.
berfinfrtiMen, t, cbiv. (b.) = verkerkelijken,
onder ('t gezag van) de kerk brengen.
berfiffrben, 1Mit). (l.) = verpatsen.
bertiften, !tiro. (lj.) = aaneenlijmen, aan
elkaar plakken of lijmen.
berria'nen, fcb in. (tj.) = aanklagen (bij 't gerecht).
Zerffaiger, m. = eischer, klager.
Zerfla'gung, iv. —, —en = aanklacht, klacht.
berflanfint' = verkleumd.
berttifren, itiv. (tj.) = verheerlijken (:,adefu&
iburbe berfitirt); met bovenaardschen glans
Lomgeven, omstralen; fein (geficbt berftiirte
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een verloopen mensch,
rommener 932enic
een verloopen sujet.

2erfontItten4eit, tv. — = verdorvenheid,
zedelijke verstomping.
2ertontntItt4, f. —fee, —fe = overeenkomst,
kontrakt.
bertolrOetn,
(f).) = (honden, paarden)

samenkoppelen, in een koppel vastbinden;
(stukken grond) vereenigen, koppelen.
berforlett, idno. (l.) = kurken.
berforrfett, fcbiv. (lj.) = bederven; fid) ben
auf3 b. = zijn voet verstuiken.
berti3e4ertt, fcbto. (b.) = belichamen, verpersoonlijken.
Zeriiir'benuttl, to. —, — en = belichaming,
verpersoonlijking.
bertirfen, fcbiv. (lj.) = met minnekoozen (of
vrijen) doorbrengen.
bertraiMen, fcbtv. (f.) = over den kop of bankroet gaan.
berivalnen, fcbiv. (b.) = verleggen, ergens
anders leggen, wegmaken.
[bertriiffrliett, fcbto. (b.) = verklikken, uitbabbelen, uitbrengen.]
bertrie'dien lick ft. (fj.) = wegkruipen, zich
verstoppen, zich verbergen.
bertrihttettt, fcbiv. (b.) verkruimelen, verbrokkelen, bij kleine beetjes opmaken; fidj
= verloren gaan (in de menigte), wegsluipen.
bertriip ilnin, (f.) = vergroeien, krom
of scheef groeien, verkomen; b., (b.) = verminken, laten vergroeien.
berfriipinIt verminkt, klein en scheefgeroeid.
—, —en = verminking,
ZerfriWbefung,
vergroeiing.
= kou vatten.]
fberiiii0en ftet), fcbiv.
bertiintInern, fcbiv. (b.) = (areube) bederven;
(ientg . 9tecbte) aantasten, inbreuk maken op,
verkorten; (einem bie Beit = iems. tijd) in beslag nemen; b., (f.) = verkwijnen, wegkwijnen.
bertfin'ben, bertfin'bigen, fcin. (b.) = verkondigen, bekendmaken; aankondigen, voorspellen.
Zerifin'ber, Zerifinibiner, m. —4, — =
verkondiger.
alerfiitt'bigung, Zerifuttuttg,
—, —en =
verkondiging, bekendmaking; Wiarlii Z. =
Maria-Boodschap.
[bertuttb'fitaften, fcbiv. (b.) = verkennen,
onderzoeken, trachten te weten te komen, uitvorschen; bekendmaken, berichten.]
Ibertunggelit, fcbto. (b.) = verkwanselen,
stilletjes verkoopen.]
bertiitffteln, fcbtv. (b.) = verknutselen, bederven (door 't te mooi te willen maken).
berfuVfern, fcblv. (b.) = verkoperen.
bertup'peltt, fcbto. (b.) = koppelen.
bertiir'aeit, fcbiv. (b.) = verkorten, korter
maken; (bie 8eit) korten; (loon, iems. aanspraken) bekorten, verkorten.
berla'Men, fcbiv. (b.) uitlachen.
berfa'ben, ft. (b.) = verladen, inladen, laden;
verkeerd laden.
eerfa'ber, m. — g , — = verlader, expediteur.
= kosten van verZerla'buttadroftett,
lading of expeditiekosten.
Zerfa'buittriffdyht, m. = ladingsbrief, vrachtbrief, cognossement.
uitgeverszaak;
Zeriag', nt. —(e* .. rage
uitgaaf; fonds (van een uitgever); in Z. nemen

berfaufen.

= (een boek) uitgeven; Z. bon J.B. Wolters
uitgave van J. B. W. of bij J. B. W.
Zertag4ibucii, f. = fondsboek.
Zertag4'burtAanbel, m. = uitgeverszaak.
ZerlagsTbudAiinbler, tn. = boekhandelaaruitgever, uitgever-debitant.
Zerlag4'4e1dAft, f. uitgeverszaak.
ZertagOloftert, 431. = kosten van uitgaaf.
Zeriagdireitt, = auteurs-, kopierecht.
I. bertan'gen, fcWv. (lj.) = verlangen, begeeren,

wenschen, vorderen, eischen; icb bertange
(aucb: mid) bertangt) nacb [ob. auf] = ik verlang naar; Wa g b. Ste bon mfr = wat verlangt, begeert, wenscht u van mij; er berfangt
fein OW), bag Unternebmen bertangt Out =
vordert, eischt, vergt; 0 fort b., tva g er
fagen ivirb = ik ben benieuwd of 't zal me
benieuwen, wat hij zeggen zal.
= verlangen.
II. Zerlan'nen, f.
berians tienanert = begeerenswaard(ig).
fcbtv. (b.) = verlengen.
Zerlan'aerung, iv. —, —en = verlenging.
verlengstuk.
Zerliin'gerungatild,
berlanglanten, iAtv. (b.) = verlangzamen,
vertragen.
bertanglerntafiett = volgens verlangen.
bertOrpent, fd)tv. (4.) = langzaamaan verspillen, verkwisten, versnoepen.
berlar'ben, Tcbill. (b.) = maskeeren, vermommen; ffr4 = zich vermommen, (van insekten) zich verpoppen.
Zerlat', tn. ..laffeg = zekerheid, vertrouwen;
[afspraak]; barauf ift rein Z. = daar kan men
niet op vertrouwen.
berfarfen, ft. (b.) = verlaten, in den steek
laten; [nalaten, opdragen, overlaten]; bie
Strafte ibn = begeven hem; fed) auf einen
13. = zich op iem. verlaten, op iem. vertrouwen, rekenen, staatmaken, afgaan; ber la f=
fen (MO = verlaten.
Zerfaffettinit, iv. — = verlatenheid, eenzaamheid, hulpeloosheid.
= nalatenschap.
Zerfarfenfr4aft, in.
berletfilicb = betrouwbaar, waarop
men staat maken kan.
zie Zertaffenbeit.
Zerlarfung,
berlirftent, fcbto. (b.) = lasteren, belasteren,
kwaadspreken van.
(b.) = van latten voorzien,
bertatleit,
met latten betimmeren.
m.:
mit
Z. = met uw verlof.
Zertaub',
Merlauf', —(e)4 verloop, loop ; ber einer
Strantbeit = 't verloop, 't beloop of de loop
van een ziekte; nact) Z. bon brei Zagen = na
verloop van 3 dagen; ber natilriicbe Z. ber
Zinge = de natuurlijke loop der dingen;
einer Sacbe = 't geheele verber gang
loop of de toedracht van een zaak.
berlaulen, ft. (f.) = (van water) verloopen,
verdwijnen, wegloopen; (van den tijd) verloopen, voorbijgaan ; (van een ziekte enz.) verloopen, een loop nemen; afloopen; ba g Oiefcbtift
bertliuft = de taken hebben een stil verloop;
b., (b.) = verloopen, met loopen doorbrengen;
[einem ben leg b. = versperren]; ficil b. (b.) =-verkeerd loopen, verdwalen, afdwalen; (van
een biljardbal) verloopen; bie Menge bat rid)
b. = heeft zich verspreid of verstrooid, is uiteengegaan; bie Taaffer b. fidj loopen of
stroomen weg; ern bertaufener 9,Renfcb = verloopen mensch, verloopen sujet; berfaufener
Ounb = weggeloopen hond, baan- of straat-

hond.
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berfaut'baren, fcbtb. (1).) = bekend maken,
publiek maken; b., (f.) = berlan'ten, fcbtb.
(1. u. 1.) = verluiden; e& berfautet = men zegt,
men wil weten; nicbt& b. faffett = niets laten
verluiden, niets vertellen.
brefe'bett, fcbtn. (b.) = beleven, doorbrengen.
berlebr afgeleefd; [overleden, uitgestorven].
berfer4i3en, fcbtn. (f.) = versmachten, van
dorst vergaan.
I. berte'aen, fcbin. (b.) = verplaatsen, verleggen; (einen efttag, eine Stung auf einen
anbern Xag) uitstellen, verschuiven; (iets)
ergens neerleggen (zoodat men 't niet meer
kan vinden), verleggen; uitgeven (en in den
handel brengen); [voorschieten]; einem ben
leg b. = iem. den weg versperren of afsnijden ;
= zich op iets toeleggen.
auf ettn.
II berfe'aett = verlegen, bleu; (van waren)
oud, bedorven; (woorden, handschriften) oud,
vergeten; er ift nie urn eine 9Intibort b. =
hij is nooit om een antwoord verlegen.
Zerle'gettOett, to. —, —en = verlegenheid,
bleuheid, verwarring; (ook) ongelegenheid;
einen in Z. feten = in verlegenheid brengen,
verlegen maken.
— = uitgever(-debitant).
Zerfe'aer, m.
Zerfe'gung, — = verlegging, verplaatsing.
berlet'ben, febt». (b.): einem etiro. b. = iem.
('t genot van) iets bederven, vergallen; er
bat mir bie reube baron berleibet = hij
heeft me 't plezier daarin bedorven of tegen
gemaakt.
bertellen, ft. (b.) = (boeken, kleeren,
paarden) verhuren, uithuren; verleenen,
schenken.
93erlei'1jer, m. --&, — = verhuurder; verleener, Schenker; leener.
—, —en = verhuring; verZerfenjung,
leening, schenking.
berterten, fcbto. (b.) = verleiden, misleiden.
Zerfertung, to. = verleiding, misleiding.
berlett'aeben, fcbm. (ti.) (Bart.: berfeitgebt) =
schenken (een koopdronk).
[berlettifett, fMtv. (b.) = verkeerd leiden, verkeerd sturen].
berler'nett, fcbiro. (b.) = verleeren, afleeren,
afwennen.
berle'fen, ft. (l.) = (erwten, rozijnen) uitzoeken, lezen, sorteeren, schoonmaken; voorlezen; (namen) aflezen; ba& 43rotofoff b. =
de notulen (voor)lezen, fir0 = verkeerd
lezen; b. nub bertoren = totaal verloren, te
gronde gericht.
= ('t) uitzoeken, ('t) voorlezen
93ertelutta,
enz. (vgl. bertef en).
berfetybar = kwetsbaar; feicbt b. = lichtgeraakt.
beriet'Aett, fcbtv. (tj.) = kwetsen, bezeeren;
beleedigen, kwetsen, krenken ; (wet) schenden ;
(plicht) verzaken; nit b. zich kwetsen,
zich bezeeren.
berletrlicf) = kwetsbaar.
Zerlet'aung, tn. —, —en = verwonding,
kwetsuur; kwetsing, beleediging, krenking enz.
berteualtett, fctr. (lj.) = verloochenen; (handteekening) niet erkennen, verloochenen; (zijn
geloof) verzaken, verloochenen; =
zich verloochenen, niet-thuis geven, belet
geven; fidj fefbft b. = zich zelf verloochenen.
—, —en = verloochening,
93erleutfnuttg,
verzaking.
(0.)
= lasteren, belasteren,
berleunt'ben,
kwaadspreken van.

bertuftig.

— = lasteraar, kwaadZerleunt'ber, en.
spreker.
berietint'berif ci) = lasterend, lasterlijk ; laster
Zerfeunt'buttg, to. —, —en = Laster, belastering.
Zertetint'buttObro3e-fg, m. = lasterproces.
berlie'ben fist, fly. (l.) in einen = op iem.
verlieven of verliefd worden; in einen berliebt'
feitt = op iem. verliefd zijn; fterbficb b. =
razend verliefd (op), doodelijk (van); niirrifd)
b. in ebb. fein = gek of verzot op iets zijn.
—, —en = verliefdheid.
MerIlebt'bett,
berliebertictjen, fit iv. (t. u. f.) = verliederlijken.
bertie'aen, ft. (b.) = verliggen (met liggen
doorbrengen); (van waren) oud worden, bederven; id) berfiege mir ben 91i/den = ik lig
mijn rug door.
berlteribar = verliesbaar, te verliezen.
berlie'ren, ft. (b.) (id) berliere; berfor ; berfOre;
berfiere! berforen) = verliezen; au& ben 9fugen
b. = uit 't oog verliezen; ebefb, fein Seri an
einen b. = geld, zijn hart aan iem. verliezen;
an einer dare b. = op een waar verliezen;
= zich verliezen, verdwijnen, verloren
fief)
gaan; zich verstrooien; fid) unter, in ber ob.
bie Menge = zich in de menigte verliezen,
(mit Mt : opzettelijk) in de menigte verdwijnen; ein Q3acb berliert ficb im Sanbe =
verloopt in 't zand; ficb in Oebanfen, in
Xrdume b. = zich in ... verdiepen.
= verliezer.
Zerlie'rer, m.
Zerliefr, f. —es, —e = (onderaardsche) kerker, (Couperus gebruikt ook:
verlies).
berto'ben, fcbin. (b.) = verloven; fldj b. =
zich verloven; bie Zerfobte = de verloofde,
de bruid; feine Zerfobte = zijn meisje, zijn
aanstaande.
f. —f a&, —f e, (deftig voor) %ca
lo'bung, tn. —, —en = verloving.
Zerlo'bungMan3eige, tr.; =forte, W.; =ring,
tn. = verlovingsiladvertentie (of -bericht,
-annonce); -kaart; -ring.
berloefett, fcbtb. (ti.) = verlokken, verleiden.
bertoefenb = verlokkend, verleidelijk.
= verlokking enz.
Zerfoclutta,
beriob'bern, fcbtu. (b. u. f.) = verwaarloozen,
bederven, en = b er 1 ottern.
berfo'gen = (van personen) leugenachtig,
valsch.
bertotruett, fcbin. (b.): e& berfobnt fidj (niMt)
ob. e& berfobnt (ficb) ber Oftbe (nicbt) = 't is
de moeite (niet) waard, 't loont de moeite
(niet).
berfo'rett = verloren; b. geben = opgeven;
berforner Soften = sentinelle perdue, verloren
post; zie ook oofen.
berfiYf Men, ft. (f.) (zie er iif cf) en) = uitdooven, uitgaan.
verloten.
berfolen, fcbtv. (tj.)
= verloting, trekking, loterij.
Zerfoluttg,
berfalett, fcbtr. (b.) = soldeeren.
berfotitern, berfu'bern, ict.v. (ti.) = verliederlijken.
berfttntbr = in lompen gehuld, haveloos,
schooierig.
Merluft, —(e)&, —e = verlies; Z. erfeiben
= verlies lijden; bem einbe Zerfufte beibrin.
gen = den vijand verliezen toebrengen; einen
tbieber einbringen= een verlies herstellen.
berluifttg: man gait, tvirb, macbt fidj ether
ace b. = men yarned een zaak, raakt haar
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kwijt; man ift ether ate b. = heeft ze verloren, is ze kwijt; etnen beg Zbroneg b. erfttis
rat = van den troon vervallen verklaren.
[berfieftigett, fcbto. (b.) mit Wen. = berooven van].
= verlieslijst.
Zerinftlifte,
berntaltert, fmni. (b.) = (bij testament) vermaken, legateeren; [afsluiten, versperren].
alerntii4 t1114, f. —feg , --fe = legaat.
Zerntiicbt'iti4ne1jnter, m. = legataris.
benttiiirint, 1tth). (b.) (bef. bon Stanbegperfo=
nen gefagt) = uithuwen, uithuwelijken;
= huwen.
ZermiiiOung, to. —, —en = huwelijk.
berntah'nett, fcbtro. ().)= vermanen, dringend
aanmanen.
berntalebeett, fcbto. (b.) = vermaledijen,
vervloeken.
berman'nigfaMen,bertnanItigfilitigen,fcbto.
(b.) = verveelvoudigen, verscheidenheid in
iets brengen, varieeren.
berntau'ent, fcbto. (b.) = vermetselen (steennen, kalk bijv.); toemetselen, ommuren, versperren, afsluiten.
berntebr'bar = vermeerderbaar, te vermeerderen, voor vermeerdering geschikt.
bernteb'rett, fcbto. (b.) = vermeerderen, vergrooten, doen toenemen, vermenigvuldigen;
= zich vermeerderen, zich vermenigflit
vuldigen.
Zernteh'rung, to. —, —en = vermeerdering,
vergrooting, toename, vermenigvuldiging.
beritteib tbar = vermijdbaar, vermijdelijk, te
vermijden.
beritterben, ft. (l.) = vermijden, mijden, uit
den weg gaan (voor), uitwijken.
bernteibliM = vermijdelijk, vermijdbaar, te
vermijden.
%criticVbuttg, to. —, —en = vermijding, ontwijking.
berinelltett, fcbto. (b.) = vermeenen, mengen,
denken, 't er voor houden.
[bermeint'] bernteintlic4 = vermeend, gewaand, zoogenaamd.
bertneifgett, fMtv. (b.) = vermengen, onder
elkaar mengen; [verwarren] ; firft mit etiv.
b. = zich met iets bemoeien, zich in iets
mengen.
Zernten'eung, tn. = vermenging; verwarring.
berittenfetrlidien, imtv. (l.) = vermenschelijken, onder menschelijke gedaante vertoonen;
tot mensch maken, beschaven.
Zernterr, m. —(e)g , —e = aanteekening,
teeken, naam, opschrift.
bermerlen, fcbto. (b.) = opmerken, merken;
aanteekenen, opteekenen, noteeren; etto.
gut b. = iets slecht, goed opnemen.
bernteffbar = meetbaar, op te meten.
I. bernterfen, ft. (lj.) = meten, opmeten, afmeten; verkeerd meten; zich vermeten; fist b. ettu. su tun = zich vermeten
of zich verstouten lets te doen; etto. b.
(en ook: ficb ether Sacbe b.) = zich iets vermeten, zich iets onderstaan; [verzekeren, zich
beroemen op].
bernterfen = vermetel, stout.
— = vermetelheid enz.
ZerinerfettOeit,
93entterfer, m. -4, — = opmeter.
tn.
=
meting,
opmeting.
Zenterfung,
berutic'tertt, fcbto. (f.) zie b er filmntern.
bermiclert = zwakjes, ziekelijk, miezerig.

(l.) = verhuren; SliinunerMen
berntieten,
b. = stuivertje wisselen.

Sennuten.

Mermieler, m. = verhuurder.
—, —en = verhuring.
Zermielung,
ZerntietuttObureau, = verhuurkantoor.
bermin'bern, fcbtv. (b.) = verminderen, min-

deren, verklemen; (loon, belasting) verlagen;
IRO b. = verminderen, minder worden.
= vermindering enz.
Zerntin'berattn,
berutildien, fmtv. (lj.) = vermengen, dooreenmengen; WI)
= zich vermengen, zich
kruisen.
alermildnutg, tv. = vermenging, menging;
mengsel; kruising.
vermissen, missen,
bermirfen, fcbto. (b.)
ontberen.
bertitit'teitt, fcbto. (b.) = tusschen beide komen, als bemiddelaar optreden; beslechten;
tot stand brengen; zorgen voor, bezorgen,
bewerkstelligen.
berntitleiC tbentittletft mit Wen. = door
middel, door, met, met behulp.
—, —en = bemiddeling,
Zerntit't(e)futtg,
tusschenkomst, schikking, tot-stand-brenging;
bttrcb Z. ber *ft = door middel van de post,
over de post.
Zerntittler, nt. — g , — = bemiddelaar.
berntO'bein, fcbto. (b.) = verkoopen (wat los
en vast is); meubelen; onder handen nemen,
afranselen; (in recensies) afmaken.
bernto'bertt, fcbto. (f.) = vergaan, vermolmen,
in stof vallen.
Zermo'berung, to. = ('t) vergaan, vermolming, ver val.
berniiiige mit Wen. = krachtens, volgens, tengevolge, door.
I. berutiYgen, unr. (b.) = vermogen, kunnen,
in staat zijn tot; er bermag nicbtg fiber ion,
bet ibm = hij kan niets van hem gedaan
krijgen, heeft in 't geheel geen invloed op
hem; einem bu etto. = iem. tot iets brengen of bewegen; [kunnen betalen, kunnen
opbrengen].
—= vermogen, macht,
II. ZertttiVott,
bezitting, fortuin; ba g ftel)t nicbt in meinem
Z. = dat is niet in mijn vermogen.
berittiYgenb = vermogend, gegoed, rijk, welgesteld; [instaat; krachtig invloedrijk].
— = in-staat-zijn, be[erma'nenbeit,
kwaamheid].
gaernti3'gen4beftattb, tn. = staat van vermogen; activa (in faillissement).
= staat van vermogen,
Zerntiegettaage,
(vermogens)omstandigheden; soliditeit.
%erntiYgen4fteuer, = vermogensbelasting.
ZennO'genftutftiittbe, :berOiittniffe, 431.
(vermogens)omstandigheden; soliditeit.
ZerntiVgenalertuatter, m. = beheerder van
een vermogen.
= vermogend, welgesteld, rijk.
berntoriftbett, fcbh). (f.) = verweeken, vermolmen, vergaan.
berndietern, lAto. (f.) = berfittnittern, b.,
(1.): rein thngeg &ben b. = versuffen.
(lj.) = warm inpakken.
bermunfmeln,
berntunt'inett, fMtv. (b.) = vermommen, maskeeren, verkleeden, toetakelen.
Zennunt'ututtg,
—, —en = vermomming enz.
bermurlett = gerimpeld en uitgedroogd.
I. berntu'rett, fttin. (b.) = vermoeden, veronderstellen, gissen; [ba g ob. beffen bermutete
is mir nicbt, ba g tear icb mir nicbt bermu,
tenb = dat vermoedde ik niet].
II. fUerinulen, f. —0 = vermoeden, veron-

berututlich.
derstelling, gissing; tviber ob. gegen affe4
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bij zijn zinnen zijn; einen our bringen =

iem. tot rede brengen; er nimmt feine Z. an =
tegen alle verwachting.
hij verstaat geen rede.
bennutlid) = vermoedelijk, waarschijnlijk.
Zernin'tung, tn. —, —en = vermoeden, ver- bernunft'begabt = met rede begaafd, redelijk.
onderstelling, gissing; after 93. nab = naar Zernunftsbegriff, tn. = redebegrip; begrip
alle waarschijnlijkheid.
dat alleen in de rede wortelt.
bernarblaffigen, fcbtv. (b.) = verwaarloozen, Zernunft'beivel4, nt. = redebewijs, verstandsveronachtzamen; 2aotte bernacbliiffigt (marktbewijs; bewijs, dat alleen op de redo berust.
bericht) = wol zonder kooplust.
—, —en = muggezifterij,
Zerniinftelet,
Zernadyliiffigung, to. —, —en = verwaar- spitsvondigheid.
loozing, veronachtzaming.
berniinfteln, fcbtn. (b.) = muggeziften, vitten,
berna'geln, fcbtro. (b.) = (een kanon, een spitsvondig zijn, zich op spitsvondigheden toeleggen.
paard) vernagelen; (deur, venster) toespijkeren); (een schoenzool) met nagels of spijkers bernutift'gentall = met 't gezond verstand
overeen to brengen, verstandig, redelijk.
beslaan.
Zernunfrgejelb f. = wet van 't verstand of
berna'gelt (fig.) dom, suf, bekrompen.
Zerna'gelung, tn. —, —en = vernageling; van de rede.
('t) toespijkeren.
Zernunfrglaube, m. = geloof der Rede, rabentii'ben, fcbtv. (b.) = (een wonde) naaien, tionalisme.
= verstandelijke reden
dichtmaken.
Zernunft'grunb,
bernar'ben, fcbtv. (D; tub b. (l,.) = een lit- of grond, verstandelijk motel.
teeken worden, begroeien, genezen.
Zernunftlyirat, tn. = huwelijk uit overleg,
bernar'ren tiff), fcbtv. (b.) = verlieven, verzot mariage de raison.
raken; in einen bernarrt fan = op iem. ver- berniinflig = verstandig, met verstand of redo
begaafd, redelijk; schrander, oordeelkundig.
zot of verliefd zijn.
= redeleer.
Zernunftlefoe,
berna'fiten, fcbtv. (b.) = versnoepen.
bernebni'bar = verneembaar, verstaanbaar, Zerniinftler, tn. —4, — = muggezifter, spitsvondig redeneerder, sofist.
duidelijk.
I. berneirmen, ft. (j.) = vernemen, hooren; bernunfelo4 = redeloos, verstandeloos.
in 't verhoor nemen, verhooren, ondervragen; Zernunfaofigfeit, tn.
= redeloosheid,
[gewaar worden]; ficb b. raffen = zich doen verstandeloosheid.
redelijk, verstandig, rahooren, spreken; ffdj mit einem zich bernunftlniifgig
met iem. verstaan ; 't met iem. eens worden; tioneel.
[rut nicbt att4 ettb. b. fi3nnen = uit iets niet Zernunftirerbt, f.; :religion, tr. = recht
der rede; godsdienst der Rede.
wijs kunnen worden].
= bericht, gerucht; Zernunftichluff, m. = sluitrede.
II. 93ernelymett, f.
verstandhouding, betrekking; bent Z. nacb = 93ernuttftly Int) eft, = verstandswaarheid.
naar men verneemt, naar men zegt; mit einem bernunfrtvibrig = strijdig met 't gezond
ftebn = met iem. op goeden verstand, onredelijk, onlogisch.
in gutem
voet of in goede betrekking staan.
beriiiben, fcbtv. (1.) = eenzaam, verlaten of
bernehnelirli = verstaanbaar, duidelijk hoor- doodsch worden; b., (I0.) = vereenzamen;
verlaten, eenzaam of doodsch doen zijn.
baar.
— en = vereenzaming, verZerneinnung, iv. —, — en = verhoor, onder- 9Serii'bung, tn.
latenheid, doodschheid, verwoesting.
vraging (van getuigen).
fcbin. (b.) = nijgen, een bui- beraffentliMen, Wu. (b.) = (een boek) doen
bernergen
verschijnen, uitgeven; (een bericht, brief)
ging maken, buigen.
openbaar maken, publiceeren.
Raernegung, tr. = nijging, buiging.
bernenen, WI (b.) = ontkennen, ontken- ZeraffentliMung, tn. —, —en = uitgave,
opentaarmaking, publicatie.
nend antwoorden op; [loochenen, weigeren].
%myna, f. = Verona.
bernenenb = ontkennend, negatief.
Zeronal', 1. —(e)4= veronal (een kalmeerend,
eernernung, lo. —, —en = ontkenning.
slaapwekkend middel).
8ernet'nung6faft, m.: im R3. = zoo niet.
Mernenung00artitel, to. = ontkennings- Zeronele, tn. —n, —n = Veronees.
Zeronefer,
berone'fifcb = Veroneesch.
woord.
Zero'nlia, to. = Veronika; (bloem) eereprijs.
3ernernung4fall, m. = ontkennende zin.
berorb'nen, fcbto. (b.) = (een middel, kuur)
berneegeln, fcbtb. (b.) = bevitten.
voorschrijven; [bevelen, bepalen, vaststellen,
berniditsbar = vernietigbaar, vernielbaar.
berniclften, fcbto. (b.) = vernietigen, vernie- instellen, verordineeren].
len, verdelgen; er ftanb tote bernfcbtet = hij Zerorb'nung, tn. —, —en = verordening,
bevel, besluit; (medisch) voorschrift; [instelstond als door den bliksem getroffen.
Zernirifter, tn. —4, — = vernietiger, ver- ling, ordonnantie].
berorbinung4ntaffig = volgens voorschrift.
nieler, verdelger.
[bernitirtigen, fcbtv. (ti.) = vernietigen, ver- berbacliten, fcbtv. (b.) = verpachten.
Zerbadltung, tn. —, —en = verpachting.
nielen; nietig verklaren].
Zernicirtung, m. —, — en = vernietiging, berbaclen, fcbtv. (b.) = verpakken, inpakken,
emballeeren.
vernieling.
ZernichlungOrantbf, :Meg, m. = vernieti- ZerOacler, m. —4, — = verpakker, emballeur.
Zerbaefung, —, —en = verpakking,
gingsoorlog.
emballage.
berniefeln, 1(03. (b.) = vernikkelen.
berniesten, fcbto. (b.) = met bouten vastklin- berbalifabie'ren, fcbto. (b.) = palissadeeren,
met paalwerk afsluiten.
ken, klinken, rondom met bouten beslaan.
Zernunft', tn. — = rede; verstand, gezond berpan'ftben, fcbtv. (b.) = verknoeien, ververstand; bet 93. fen = zijn verstand hebben, valschen.
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OerOategern, fd)til. (b.) = pantseren.
berOaffen, fdPn. (b.) = (trein) verzuimen;
(gelegenheid) laten voorbijgaan, verzuimen.
= bederven].
flierOat'5en, Tehtu.
berbeften, fcbtn. (b.) = verpesten.
berbet'aen fcbm. (b.) = verklikken, verklappen.
fcbtv. (b.) = met palen otngeven,
afsluiten, versperren.
berPfilit'bett, fcbtn. (b.) = verpanden, te pand
geven, beleenen.
verpeperen, te
berPferfern, fcbtn. (tj.)
sterk peperen, bederven, vergallen.
berbffatf3en, fcbm. (t;.) = verplanten, overplanten; verkeerd planters.
berbfiegen, fcbtn. (b.) = (lichamelijk) verplegen, verzorgen.
= (lichamelijke) verpleZerbfrequitq,
ging, verzorging.
alerbile'qung4anit, f. = bureau voor armezorg; verpleging, intendance.
Zerbffe'qunOanftaft, tn. = armhuis; liefdadigheidsinstelling.
Zerbile'gung(igetber, M. = geld of bijdrage
voor levensonderhoud.
Zerbffegungtquefett, = verpleging, intendance.
berbffichleit, fcbm. (b.) = verplichten; einen
Zanf, einen b. = iem. aan zich verplichten; einen eiblicb b. = iem. onder eede
verbinden; [in dienst nemen]; fief} b. = zich
verbinden; icb f uijte mid) ibm berpftfcbtet
ik gevoel verplichting jegens hem.
—, —en = verplichting;
alerbffiqtung,
verbintenis.
berbtliieten, feOtt). (h.) = met pinnen vastmaker, vastpinnen.
bCrOfriin' beit, ROD,. (b.) = een prebende of
ltoelage toekennen.
verknoeien, beberPfu'icijen, fcbtv. (b.)
derven, verhaspelen.
fcbtD. (b.) = bepikken, met pek
of pek besmeren, vastpikken ; berpid)t a uf
eine Sacbe fein = verzot of gek op iets zijn.
berbliintsbern, zie berp Tentpern.
berbtab'bern, fcbtn. (b.) = verbabbelen, verpraten.
(kruit) onnut verberblat'3en, NW. (b.)
schieten.
berbiatebern, fcbtn. (b.) = verbabbelen, verpraten, verklappen.
weggooien, verberblent'bern, fcfp.u.
------knoeien, vermorsen, verspillen;
beneden zijn stand verliefd raken, zich weggooien, zich vergooien, zich verslingeren.
berbalten, fcbtn. (b.) = (op straffe) verbieden,
Lstreng verbieden; ettn. ift fireng berPi3nt
kan onmogelijk toegelaten worden.
berbotatnentie'ren fc0:). (Tj.) = (stud.) er
door brengen.
berbraffen, fcbtn. (b.) = verbrassen.
(b.)= proviandeeren.
berlirobiantie'ren,
afranselen, halfdood
berbriegeitt, fcbtn. (b.)
ranselen.
berbu'beftt, fcbtn. (b.) = verknoeien, bederven.
berburfen, ftttn. (b.) = (kruit) verschieten,
verspillen; b., (f.) = met een plof verdwijnen.
berbui'bern, fcbtr. (ti.) = verspillen, verdoen.
berbunt'bett, fcbm. (b.) = leenen, wegleenen.
berbutrben fief), fcbtn. (b.) = zich verpoppen;
zich verwijderen.
[berOur'ren, flip,. (b.) = verstoppen]; el) ift
berpurrt = 't is verkeken.

Serrfittung.

berbultett (ficb), fcbtn. (b.) = uitblazen, adem
scheppen.
= pleister, specie.
Zerpit#', m.
berbitt'on, fcbtn. (b.) = (muur, voegen) volrapen; opmaken, verspillen, voor pronk uitgeven; opeten.
berquad'falbern, fcbtn. (b.) = (geld, gezondheid) verkwakzalveren.
berquat'uten, fditn. (tj.) = verdampen, verrooken.
[berquajett, fcbtn. (b.) = verspillen, er door
brengen].
berquellett, ft. (f.) = (van 't vocht) zwellen,
opzwelleii, krom trekken.
berquer' = quer; verder: b.. Beug = onzin,
gekke dingen.
berquierett, fcbtr. (b.) = amalgameeren, verbinden, samenkoppelen, ineensmelten.
berquient' = sukkelend, ziekelijk.
Iberquilten, fcbm. (b.) = verkwisten].
berquaten = gezwollen, kromgetrokken.
berrant'utellt, f p m. (b.) = barrikadeeren,
versperren, verschansen.
berrant'fdien, fcfpu. (b.) = (waren) opruimen.
berrannt' overdreven, misplaatst; (fig.)
vastgeroest, verstokt; verloren.
Zerrar, m. = verraad.
berralett, ft. (TO.) = verraden, trouweloos behandelen, bekend maker.; zie ook: berfaufe n.
verrader, trouwelooze.
Zerrii'ter, m. —d,
—, —en = verraderij, verZerriiterei,
read, trouweloosheid.
berrit'tertfit = verraderlijk, trouweloos.
(f.)=in
berran'tbett,Tcbtr.(b.)= verrooken;
rook opgaan; ber Born, bie Oegeifterung her=
raucbt = de drift, geestdrift bekoelt, vervliegt.
berriiu'r4ern, fcbtu. (b.) = (een kamer) berooken, met rook doortrekken.
berrau'frnen, fcbtn. (f.) = voorbijgaan, vlieden.
verrekenen, in reberrefirtten, fcbtn. (b.)
= zich verkening brengen, boeken;
rekenen, zich misrekenen, verkeerd rekenen;
er bat fief) um brei Oulben berrecbnet hij
heeft 3 gulden te veel (of te weinig) gerekend.
alerredynutta, = verrekening; vergissing.
berreeten, fcb tn. (1.) = verrekken, kapotgaan.
berreben, fcbtn. (b.) = verzeggen, verkiaren
iets niet te willen of niet (meer) te doen;
= zich
vooruit zeggen; verwerpen; fief)
verspreken.
berreg'nen, fcbtn. (b.): ettn. (ein 1feft 5. ll.)
mirb berregnet = iets verongelukt of wordt
bedorven door den regen.
berrei'ben ft. (f.) = fijnwrijven, verwrijven.
berrerfen, fctro. (b.) = verreizen (geld, tijd
bijv.); (f.) = op reis gaan; vertrekken.
berrettlen, fcbtn. (b.) = verstuiken, verzwikken, verrekken, verwrichten, uit 't lid trekken; fcb babe mir ben 1uf3 berrenft = ik heb
mijn voet verstuikt of verzwikt.
Merretts fung, tn. —, —en = verstuiking, verwrichting.
berrettlten, unr. (b.) = (einem ben 9Beg) afsnijden, versperren; ti.=verdwalen,zich
verloopen; zich vastloopen, zich Nerwikkelen;
rtd) in eine ;)bee b. = zich op een idee blindstaren; fish in GUinpatbien unb 9Intipatbien
b. = in hooge mate zijn sympathien en
antipathien hebben; zie ook b e r r a n n t.
berriarten, fcbm. (b.) = verrichten, doen,
uitvoeren, volbrengen.
Zerritittung, iv. = verrichting; bezigheid,
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zaak, uitvoering; itt Mint* Bute
= veel ZerfatttY, m. —(e)# = verzending; expeditie.
geluk! of goede zaken!
Zerfattb'ameige, tn. = bericht van afzenberrie'neitc, fcbtn. (b.) = (af-, toe)grendelen.
ding.
berrin'aertt, fcbtr. (b.) = verkleinen, vermin- Zerfaubliier, 1. = exportbier.
deren, bekrimpen, inkrimpen.
Zerfaitb'OattO, f. = exportzaak, verzendingsberrin'nett, ft. (f.) = verloopen; (van water) huis.
wegloopen.
berfatfben, 1c0111. (b. u. f.) = verzanden.
berintiffeljen, fcbh:). (b.) = verknoeien, ver- 98er4'art,
verssoort, metrum.
valschen.
Zerfaty, m. = pand ; in Z. geven, nebtren =
berroO'ett, fcbin.(f.)= verwilderen, vergroven, als pand geven, nernen.
ruw worden.
Zerfatf'amt, f. = bank van leening.
beryl:Men, fcbin. (f.) = verroesten.
berfau'en, fcbth. (lj.) = vuil maken.
(f.) = verrotten, vergaan. berfau'ertt, fcbin. (f.) = verzuren, roesten.
berrorten,
berruMt' = goddeloos, laag, snood, schurk- berfaulett, fdpv. (lj.) = verzuipen (zijn geld,
achtig, verdoemd, godvergeten.
zijn verstand e, d.).
Zerruitt'beit, Yr. —, —en = laagheid enz.
berfairmett, fcbin. (b.) = verzuimen, missen,
berriiefen, fcbin. (lj.) = verplaatsen, verschuiverwaarloozen, laten voorbijgaan; [(te lang)
ven, van zijn plaats halen; einem ben Kopf,
ophouden].
ba# non3ept b. = iem. in de war brengen, Zerfiimit'itiO, tn. —, —f e; Z., 1. —fe#, —1e=
het hoofd gek maken, verbijsteren.
verzuim, verwaarloozing, nalatigheid.
berriidt' = verplaatst; gek, krankzinnig, doff, Zerfilimirni4lifte, tn.
absentielijst.
mal, dwaas; fucen blie b. = zoeken als een ZerfiittnettWurtelf, f. = verstekvonnis.
gek.
%eriCbau, m. = versbouw.
Zerriidtlyit, tn. —, —en krankzinnigheid, berfitaltertt, fciti. (lj.) = versjacheren, verdwaasheid, onzinnigheid.
kwanselen.
Zerriiclung, tn. —, —en = verplaatsing, I. berft0affett, fcbiro. (lj.) = verschaffen, beverschuiving.
zorgen.
Zerruf, m. = slechte naam, kwade reuk; in II. berfrbarfen, ft. (lj.) = veranderen, herR3. tun ob. erftdren = bannen, boyeotten, dood scheppen.
verklaren; (munten) van onwaarde verklaren; berfc4iilertt, fcbin. (b.) = (zijn tijd) verdarin R3. bringen, ftebn = in slechten (kwaden) telen, verbeuzelen.
reuk brengen, staan.
I. berfitalett,
(1.) = verschalen, smakeberrulen, ft. = [(een munt) buiten om- loos worden.
loop brengen, verbieden]; (iem.) bannen, II. berfriialett, ftbul. (b.)
(met planken)
vogelvrij verklaren; een slechten naam geven, betimmeren, beschieten; (een mos) van een
in een kwaden reuk brengen, in diskrediet heft voorzien.
brengen ; b. (KN.) = te slechter naam en faam berfeftatlett, fcbtv. [ob. ft.], (f.) = wegsterven
bekend, ongunstig aangeschreven, berucht.
(van geluid); verdwijnen.
berrutIclien, fcbto. (f.) = verschuiven (van ZerfJolluttg, to. —, —en = verschaling (van
das, pleister e.d.).
bier e. d.); betimmering, schutting, beschot.
—(e)6, —e = vers, versregel, couplet, berfitautt' = beschaamd, verlegen, bedeesd
gedicht ; irb faun mfr feinen R3. barau# (barauf) beschroomd.
madjen ik kan er niet wijs uit worden, berfAan'3en, Wm (b.) = verschansen.
begrijp er niets van.
—, —en = verschansing,
Zerfitan'3uttg,
berfaggen, fcbin. (b.) verzeggen, toezeggen,
schans.
bespreken; weigeren, ontzeggen; fie ift fcbon berfitarifett, fcbtv. (b.) = verscherpen (eig.
berfagt, bat ficb fcbon berfagt = is al ver- en fig.); verergeren; (gestolen voorwerpen)
zegd (verloofd), besproken (voor een dans),
verkoopen.
T,heeft al toegezegd (op een uitnoodiging ; bie berfMar'rett, i4b3. (i).) = in den grond stopseine b. ibm ben Zienft= weigeren hem den pen, begraven; fir#
- zich ingraven.
dienst; Me etfmme berfagt ibm
begeeft Zerritar'rung,
—, —en = ('t) begraven,
hem, laat hem in den steek; icb berfage tuft ('t) in-den-grond-stoppen.
biele#
ik ontzeg me of onthoud me veel; berfelyrbett, ft. (f.) = verscheiden, sterven,
ba# ebeinebr berfagte
weigerde, ketste.
overlijden.
—n = Zerfitelben, f. —# - verscheiden, dood,
Zerfarbuttftabe, tn.; Zerfalie,
versaalletter, versalie ; hoofdletter, beginletter. overlijden.
berfali3ett, fcbit). (lj.) verzouten, te zout bertMenlett, 1 cb tn. (lj.) wegschenken, wegmaken; (einem) bie Suppe b. = de vreugde
geven; (wijn e. d.) schenken, in 't klein verbederven of vergallen ; roet in 't eten gooien. koopen, vertappen.
berfant'ateitt, fcbtn. (b.) bijeenroepen, bij- berfdier'3ett, fobtn. (lj.) = verdartelen, vereenbrengen, verzamelen, vergadoren; WO b. beuzelen; (zijn geluk) weggooien; (een guest)
= bijeenkomen, vergaderen; zie later.
verspelen, verbeuren.
Zerfautittquttg,
= bijeenroeping, verga- berfrOcuid)ett, fcbin. (b.) = verjagen, verdrijdering.
ven, wegjagen.
93erfanttniuttWatt, f. = huis van bijeen- berfrnicicit, fcbin. (b.) = verzenden, afzenden.
komst, vergaderingshuis.
berfrWe'ben, ft. (b.) verschuiven, verplaatZerfatuntlungClort,
m. = vergader- sen; (spoorwagens) rangeeren; uitstellen,
plaats, plaats van bijeenkomst.
verdagen.
Zerfaitint'llinfOreMt, f. = recht van ver- Zerfrbie'bebabttOof, zie l e r f u bbabltbof.
gadering.
9g erfMie'bung, tn. —, —en = verechuiving,
13erfainin'tungflfaal, in.; :tag, nt.; :3ett, verplaatsing; uitstel, verdaging.
tr.; :Simmer, f. = vergader zaal; -dag; -tijd; tierfriiie'ben = verschillend; verscheiden,
-kamer (in den schouwburg: foyer).
eenige; Onnuliveit b. = hemelsbreed verVAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.
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schillend; b. an barafter = verschillend in
of van karakter.
berfcitle'benartia = verschillend, uiteenloopend, v. verschillenden aard, tegenovergesteld.
Zerfcbte'bettartlareit, = verscheidenheid,
verschillende aard, onderscheid.
berfditebenertel = verschillend, allerlei,
eenigerlei.
berfehte'benfarbig = veelkleurig.
verscheidenheid,
Zerfebiebeninit, to. —
verschil.
berfrOle'bentilit = bij verschillende gelegenheden, meermalen, herhaaldelijk; [verschillend, op verschillende wijze].
verschillend].
[berfritieblio#
berfrOienen, fcbiv. (b.) = van ijzeren banden
voorzien (een rad bijv.), beslaan.
berfcbte-ften, ft. (b.) = (kruit, pijlen) verschieten; (bladzijden) verkeerd drukken; b., (f.) =
verschieten, verbleeken, tanen; fldj b. = al
zijn kruit verschieten; verkeerd of mis schieten; fidj in einen b. = op iem. verlieven of
verliefd worden; zie berf cb offe n.
berfstiffen, fcbtn. (b.) = verschepen, per
schip vervoeren.
— en = verscheping.
Zerfairfutta,
ZerfttiffungWatb in. = plaats van verscheping.
berfitillett, fcbiv. (b.) = met biezen toestoppen,
kalfateren.
beschimmelen,
berfitinentein, fcbtv. (i.)
uitslaan.
berfcliintlrfen, berfttintOfte'ren, fcbiv. (b.)
verknoeien, leelijk maken; [= a u f cb i m.t) f e n].
ZerfCfr, m... fife& (stud.), zie ll erruf.
verslakken, in
(f.)
berrdifaciten, fcb
slakken veranderen.
I. berfitialen, ft. (b.) = (tijd, gelegenheid,
verdriet) verslapen; slapend doorbrengen,
slapend verzuimen, slapend vergeten;
tt,
zich verslapen.
berfoblaifen (N.) = slaperig, slaapdronken,
nog niet goed wakker; lui, traag.
Zerfebtajettbeit, tv. — = slaperigheid.
Zericifiatf, tn. = beschot; afschutting, afdak,
houten schuur, afgeschoten ruimte.
I. berfriga'gen, ft. (b.) (vat, kist) toeslaan;
(venster met planken) dichttimmeren; (een
kamertje) afschutten ; (een bal) wegslaan;
bom Sturm b. iverben = uit den koers gedreven worden, verstrooid worden; bad Scbict,
fat bat ibn nacb Z'5ailait b. = in Japan doen
belanden; (een plaats in een boek) kwijt raken;
= zijn klanten verjagen;
fidj feine hunben
(rein (rtice) vergooien; er bat b. auf bie =
kan niet loopen; er bat b. auf bie Zruft =
is beklemd op de borst, haalt moeilijk adem;
bei ibm tnifi Fein Mier
= baten, werken;
ba& berfcbtagt nicbt?., = dat doet niets ter zake,
kan niet schelen; el berfcbtagt mir =
't raakt me niets; b., (f.) = lauw worden;
ficb b. = verdwalen, afdwalen.
II. berWa'aen (Mi.)
listig, sluw, leep,
slim; geslepen.
= listigheid enz.
Zerfc4iCeReitbeit,
berfchlam imeit, icbtv. (f.) = vol raken met
modder, vermodderen, dichtslibben.
berfcbtannuen, fcbtn. (b.) = met modder vullen, verstoppen, dichtslijken.
berfeblambanepen, fcbiv. (b.) = verbrassen.
slechter maken,
berfrinerirtern, fcbtv. (b.)
verslecht(er)en, verergeren;
= slechter
worden, verslecht(er)en, -,orergeren.

tierfdyniiben.

—, —en = verslechZerfcbieWterting,
t(er)ing, verergering.
berfitlecOett, ft. (f.) = omkruipen (van den
tijd).
berfCeic ern, icbtv. (lj.) = sluieren.
berfehleilnen, fcbiv. (lj.) = met slijm vullen;
b., (f.)
vol raken met slijm, vuil worden.
berfCeinits auf ber Zruft = vol op de borst.
ZerfitiellitUng, tn. —, —en = verstopping
(op de borst); verslijming (van de tong).
[Zerfitlelr, m. —e& = verkoop in 't klein].
berfcblaten, ft. (b.) = verslijten, slijten; [in
't klein verkoopen, slijten]; b., (f.) = verslijten, slijten.
berWent'aten, fcbiv. (b.) = verspillen, verkwisten, verbrassen, verslampen.
berfcblen'bern, fcbiv. (b.) = verslenteren, verlanterfanten.
berfCep'Pen, icbtro. (b.) = versleepen, wegmaken; (een ziekte naar een ander land)
overbrengen; (een proces e. d.) slepende
houden, op sleeptouw houden; ook ('t een of
ander) nalaten, uitstellen.
Zerfrtleblnutg, iv. — = versleeping, ('t) wegmaken; overbrenging, invoering (van een
ziekte); vertraging.
berfrOleu'bent, fcbin. (b.) = (geld) weggooien,
verspillen; (waren) onder de waarde of onder
den prijs verkoopen; wegslingeren.
berfolifieffbar = (af)sluitbaar, (af) to sluiten.
berfrijfiellen, ft. (b.) = sluiten, afsluiten;
wegsluiten; er berfcbtiett fein .Cier3 meinen
Q3itten, nor meinen bitten, gegen meine Oitten =
hij sluit zijn hart voor mijn smeekingen; icb
berfcbliete micb in mitt fetbit =--ik sluit me in
mezelf op, ben in mezelf gekeerd; icb berfcblief3e micb ber ZBabrbeit (gegen bie e.) nicbt =
ik ben niet ontoegankelijk voor, ik sluit't oog
niet voor de waarheid.
Zerfditiellung, in. = sluiting, afsluiting.
berfttliffen = versleten, afgesleten.
berfitlizttin'beffern, fcbin. (b.) = slechter in
plaats van beter maken.
berfttlint'atern, fcbiv. (b.) = verergeren, erger
maken; fldj = verergeren, erger worden.
berfitlin'gen, ft. (b.) = doorelkaarslingeren,
ineenstrengelen, samenstrengelen, doorelkaarstrengelen, verstrengelen; verslinden, verzwelgen, inslikken; unfere
berfcbtangen
ficb = klemden zich in elkaar.
—, —en =samenstrengeZerfitIliti gung,
ling, ineenstrengeling; kronkeling, verwikkeling; ('t) verslinden, verzwelgen.
berfrigorfen= gesloten (eig. en fig.), onmededeelzaam, in zich zelf gekeerd, stil.
berfrfiluclen, fcbiu. (b.) = inslikken; (Tarter)
inslikken, half uitspreken; (een beleediging)
= zich ververkroppen, opeten; flit
slikken.
berfcbluntInern, fcbiv. (b.) = versluimeren.
berfrOtun'aen ineengestrengeld, doorelkaar
kronkelend, verward, ingewikkeld; b e
Sege = kronkelpaden, kronkelwegen (eig.
en fig.).
Zerfefituff, m. = sluiting, slot, slotplaat; (aan
geschut) sluitstuk, (aan camera) sluiter; afsluiting; unter ob. in Z. = achter slot.
Zerfittufaaut, m. = ontploffingsklank.
Zerfttfufrborricbtung, iv. = sluiting.
berfciptaqtett, fcbtb. (i.) bor = versmachten
of vergaan van; verkwijnen.
berfitatii'ben, fcbiv. (b.) = versmaden, verachten, geringschatten.
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berfitntau'rljen, fittv. 0.) = verrooken (zijn
geld, tabak).
berfrbutaulett, fcbtv. (b.) = opsmullen; versmullen, verslampen.
berfrbutel'aen, it. (f.) = wegsmelten, versmelten (in), overgaan (in), samensmelten (met);
fcbtv. (b.) = versmelten, samensmelten,
dooreensmelten, ineensmelten.
ZerfituteV3ung, rv. = versmelting, samensmelting, ineensmelting.
berfripneevit, (b.) = (einen Zertuft) te
boven komen, zich troosten over; ba4 fonnte
er nicbt b. = niet verkroppen, niet vergeten.
tierfcbmie'ben, fcbtv. (lj.) = versmeden (geld,
ijzer).
tlerfrbutie'reit, fcbtv. (lj.) = (verf, zalf) versmeren, verstrijken; (een gat) dichtsmeren;
(papier) volsmeren, volkladden.
berfriptitit' = sluw, geslepen, loos, listig; fie
lifcbette b. = ze glimlachte fijntjes.
berfchnto'ren, fcblv. (ti. u. f.) = versmoren,
verstikken.
fcbtv. (lj.) = zich verpraberfebitalrOen
ten; zijn mond of zijn neus voorbijpraten.
berfMnaerbett, fcbtv. (b.) = versnorken, verslapen.
[berfrbitaulient berfcbnaulen flab ficD111. (lj.)
= uitblazen, adem scheppen, uitrusten.
berfelitterben, ft. (t.) = (brood, stroo) versnijden, geheel opsnijden, opgebruiken; (een
kleedingstuk) verknippen; (wijn) versnijden,
vervalschen; — castreeren, ontmannen; [besnijden, korten, besnoeien].
berfebnel'en, iA iv. (b.) = besneeuwen, volsneeuwen.
Zerfcbniftette(r) = gesnedene.
berfrimijeteln, fcbiv. (b.) = met krullen ontsieren, zonderling versieren.
berfriptulffen, fcbiv. (b.) = versnuiven, (geld)
voor snuif uitgeven; verkouden maken.
berfrbitupft' = verkouden (in 't hoofd); uit
en huisje, uit 't veld geslagen; ba4 bat ibn
b. = dat heeft hem boos gemaakt of ontstemd.
berfcbtaren, fcbtv. (b.) = vastbinden, toebinden, binden; met koord garneeren.
berfayeben = verschoven; uitgesteld, verdaagd.
berfcborten = verdwenen, weg, uit 't oog
verloren en vergeten.
—= afwezigheid, ('t) nietZerfrbotilentwit,
bekend-zijn van de verblijfplaats.
berfdiolten, fcbtv. (b.) = verschoonen, besparen; b. Ste mid) mit bfefen Oleben4arten =
verschoon me van of spaar me zulke praatjes.
Zerfitkilterer, m. —4, — = verfraaier, vermooier.
berfdia gnern, fcbtv. (lj.) = verfraaien, mooier
maken, vermoolen; fici) = zich verfraaien,
mooier worden.
Zerfaillterung, iv. —, —en = verfraaiing.
ZerfriWnerunObereitt, m. = verfraaiingscommissie, verfraaiingsvereeniging.
Zerfdio'ltung, to. = verschooning.
verschoten; in einen b. fein =
berfcborfen
op iem. verliefd of verkikkerd zijn.
berfcbriins fen, fcbtv. (b.) = kruisen, over
elkaar slaan, in elkaar strengelen ; [insluiten];
mit berfcbriinften Armen = met de armen over
elkaar; [berfcbriinft in = (fig.) ingeklemd,
vastgeklemd in].
berfitrau'ben, it). (b.) = verkeerd schroeven,
(de schroef) verdraaien; dichtschroeven.
berfc0reltnit, ft. (b.) = (inkt, papier) ver-
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schrijven; verkeerd schrijven; (waren, werkyolk) laten komen door er om te schrijven,
schriftelijk bestellen; (een middel)voorschrijven ; (iem. iets) schriftelijk toekennen, beloven
of vermaken; firft = zich verschrijven, verkeerd schr.; ficb bem Teufel b. = zich schriftelijk aan den duivel verkoopen; fi tj fiir einen
b. = schriftelijk borg voor iem. blijven.
Zerfitrerbung, lv. —, —en = verschrijving;
bestelling; voorschrift; verbintenis.
berfdireis en, ft. (b.) = in een kwaad gerucht
brengen; er fit berfcbrie(e)n = hij heeft een
slechten naam, is bekend; b. Cie ba4 Stinb
nicbt = zeg er niet te veel goeds van ('t mocht
eens kwaad kunnen).
berfcbro'ben = raar, vreemd, zonderling, verdraaid; (stiji) gewrongen, verwrongen.
berfriyuntVfett, [berfrimun'Oeln],
(f.) =
verschrompelen, in elkaar krimpen, erg rimpelen.
= rangeerstation.
Zerfchub'babnbof,
berfrOiirfrtern,'fcbrv.:..(lj.) = bang of verlegen
maken; berfebibtlert = bang, bedeesd,
schuw.
I. berfMutiben, fcbtv. (b.) = met schulden bezwaren; etiv. b. = iets verdienen (als straf),
schuld aan iets hebben, zich schuldig maken
aan lets, iets misdoen; einem etiv. b. = iem.
iets schuldig of verschuldigd zijn; er bat e4
felbit berfcbulbet = 't is zijn eigen schuld;
ein berfcbulbeter ebelmann = een edeiman,
die diep in de schulden zit.
II. Zerfeburbett, f. —4 = schuld; schuldelast;
obne mein Z. = buiten mijn schuld.
Zerfiturbung, iv. — = 't-met-schulden-bezwaren, schuldelast, schulden-maken; schuld.
berfitiitlett, fcbtv. (b.) = laten wegloopen,
storten, vermorsen; (ein (grab) dichtmaken,
toewerpen, bedelven; (weg) versperren; er
bat
(ob. bie Suppe) bei iljm berfdAttet
hij heeft 't bij hem verkorven.
berfclOvii'nern, fcbtv. (b.) = verzwageren, parenteeren.
Zerfittnifgerunn, ix). —, — en = verzwagering.
beriOniir'nten, fcbtv. (Ii.) = verboemelen, in
uitspattingen doorbrengen ; (van bij en) ophouden met zwermen.
berfcbtviir'gen, fcbtv. (b.) = zwart maken, belasteren.
berfitivatraen, fcbtv. (b.) verbabbelen, verpraten, verkletsen; etiv. b. = uitbabbelen,
uitbrengen; einen b. = iem. bepraten, zwart
maken; fici)
= zich verpraten.
berfdittlegett, ft. O.) = verzwijgen ; met stilzwij gen voorbijgaan; stilhouden, geheimhoud en,
zwij gen.
berfthitici'tett, fcbtv. (b.) = aaneensmeden.
(1.) = versmeulen.
berittfueleit,
berfrOlvagen, fcbtv. (1.) = verbrassen.
berfchtuen'ben, fcbtv. (b.) = verkwisten, verspillen; rein Qorte an einen (ob. an einem) b.
— — = verkwister.
Zerfitiven'ber,
beriditnen'berlicb = verkwistend; kwistig,
overdadig, weelderig.
ZerfriOven'bung, iv. —en = verkwisting,
verspilling, kwistigheid, overvloed, overdaad.
Zerfajtoen'bungOurbt, iv.= spilzucht, kwistzucht.
berfrnitie'Ren = verzwegen, zwijgend, geheimhoudend, gesloten.
ZerfriOnte'genheit, iv. — = geheimhouding,
stilzwijgendheid, terughouding, geslotenheid.
berfclituleten, fcbtn. (1.) = vereelten.
45*
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berfefOttintInen, ft. (1.) = in elkaar vloeien,
vervloeien, vaag worden, vervagen, wegdoezelen ; zie berf dj to omme n.
berfrbillin'ben, ft. (f.) = verdwijnen, te niet gaan.
berfrifluiltern, fcbtv. (b.) = vermaagschappen;
erf cb to i ft e r t= verwant, vermaagschapt.
berfrWit'aen, WI. (b.) = vergeten, to boven
komen; uitzweeten; uitkramen, pronken met.
berfOutinenten = vaag, onzeker, onduidelijk;
waterig (v. d. oogen).
berfrhitth'ren, ft. (ti.) = afzweren, verzeggen,
zweren iets niet (meer) te doen of to gebruiken
of zich van iets te onthouden; flit b. = zweren (iets to doen); samenzweren, samenspannen.
Zerfr41uo'r(e)tte(r), m. = saamgezworene,
samenzweerder.
= samenzweerder,
Zerfripuij'rer, m.
samenspanner.
Zerfclitvii'rung, Iv. —, —en = samenzwering,
komplot, samenspanning; eine 2. anftif ten,
anaettein = een samenzwering of komplot
smeden.
berfer44'farben = verzesvoudigen.
I. berie'4eit, ft. (b.) = (ambt, betrekking,
dienst) waarnemen; (huishouden) besturen,
bezorgen, waarnemen; ettu. b. = iets overzien, over 't hoofd zien; verkeerd aanleggen
of doen; barin bat er e& b.= daarin heeft hij
't mis; einen mit ettu. b. = iem. van iets voorzien; [bestemmen, uitkiezen]; fidj D. = zich
verzien, zich vergissen; verwachten; ficb mit
ettro. b. = zich van iets voorzien; id) Otte nticb
be& C..d
c''cbtittunften 5u itjm b. = ik was met hem op
't ergste voorbereid; tuer bate ficb ba& 3u
(ob. bon) ibm b. = wie had dat van hem verwacht? elje man ficb'& berfiebt = eer men er
aan denkt, eer men er op verdacht is; ficb
ettu. b. = zich in 't een of ander vergrijpen.
— = vergissing, dwaling,
H. Zerfetien,
misslag, vergrijp; au&
= berfetientiht =
bij vergissing.
Zerieb'gang, m., zie $robifurgang.
berfarren, fcbtv. (b.) = bezeeren, beschadigen,
deren.
Zerfeintug, tv. — = voorzien, voorziening,
verzorging; waarneming, bestuur.
= verssnede, caesuur.
Zereeinfstnitt,
Zer'fentaciyr, m. = verzemaker.
berfetebett, unr. (lj.) = verzenden, afzenden.
--&, — = verzender.
Zerfensber,
= verzending.
Zerfentung,
Zerfett'bungt4gebiibren, Zerfen'bungUof:
ten, $1. = onkosten, verzendingskosten, transportkosten.
berfett'gen, fcbtv. (b.)=verzengen, verschroeien,
verbranden, uitdrogen.
berfenlen, fcbtv. (b.) = doen zinken, laten
zakken, (in 't graf) neerlaten; ficb b. in (tiff.)
= zich verdiepen in.
Zerfettlung, tv. —, —en = onderdompeling,
('t) neerlaten; (in den schouwburg) ruimte
onder 't tooneel; valdeur, valluik.
A3erlefc4tnieb, m. = rijmelaar.
berfeff en auf OM) = verzot op, erg gesteld op.
berfetPar = verplaatsbaar, verstelbaar; verpandbaar, beleenbaar.
berfet'aen, fcbtv. (b.)=verzetten, verplaatsen;
verpanden, beleenen, naar de bank van leening
brengen; met klem antwoorden, hernemen;
versperren; verkeerd zetten (bij den drukker);
einen in Bute 2aune, in bie 9lottvenbigfeit b. =
iem. in eon goed humeur, in de noodzakelijkheid brengen; einen in eine biibere klaffe b. =
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iem. verhoogen, naar een hoogere klasse bevorderen ; (zindeelen) omzetten; (nu.Pfer mit Binn)
vermengen; ba& berfette mir ben lItem =
benam mij den adem; bie &cube berf4te
mit bie Stimme = ik kon van vreugde niet
spreken; einem einen ,t)feb, einen Scbrag, ein&
b. = iem. eon houw, slag, er een geven;
einen b. = iem, laten zitten, in den steek
laten; = zich verplaatsen; ber Seer
bat ficb berfett = heeft verkeerd gezet; zie
ook: Knfrage5uftanb, Oetagerung&3u=
ftanb, Mubeftanb.
Zerfet'ong, —, —en = verplaatsing (van
een boom, beambte, leerling); omzetting (van
zindeelen); bevordering; versperring; vermenging; verpanding, beleening.
Zerfet'AunOarbeit, tn. = work voor de verhooging, overgangswerk.
Zerferming4liegamen,
; :fonferen3, In.;
:briifung, W.; :tag, m. = overgangs 11 examen
-vergadering; -examen; -dag.
berfeu'rten, fcbtv. (b.) = verpesten; fiir
f eu dj t errtiiren = besmet verklaren.
berfeur3en, fcbtv. (b.) = verzuchten, zuchtend doorbrengen.
Zer4'fitt, m. = versvoet.
ZerfiAerer, m. —4, — = assuradeur, verzekeraar.
berfi'Mern, fcbtv. (b.) = verzekeren, assureeren;
einem eine Sacbe ob. einen einer Sacbe b. =
iem. (van) iets verzekeren; ein ,t.au& gegen
aeuerf* ben, fein &ben b. = eon huts tegen
brandschade, zijn leven verzekeren; ba& bet=
ficbere icb [Sic] = dat verzeker ik U;
icb berficberte mid) ber eabrbeit ob. bon ber
eabrbeit = ik verzekerde (vergewiste) mij
van de waarheid; ficb diner $erfon = zich
van iem. verzekeren; er Mar be& Siege& berficbert = hij was zeker van de overwinning.
Zerfi'Merung, —, —en = verzekering,
assurantie; eine 2. betvirfen, abfcblfeten ob.
beforgen = een verzekering tot stand brengen of aangaan.
alerfiAerunOagent, tn. =verzekeringsagent.
ZerfiAerung4betrag, m. = verzekerd bedrag.
ZerflAerunOgefeliffrOaft, hi. verzekeringsmaatschappij, waarborgmaatschappij.
Zerfriterung4ntaffer, m. = makelaar in
assurantien.
ZerflAernitgi311Priintie, tv.; 401jetn, en. =
verzekerings premie ; -polis.
Zerft'cljerung4ftatifti1er, m. = wiskundig
advizeur.
Zerfi'MerungClivert, m.; =Wen, f. = verzekerings 11 waarde ; -we zen.
berfiefern, febtv. (f.) = wegdruppelen.
berfieg'bar = uitdroogbaar; biefe Quette ift
b. = kan uitdrogen, opdrogen.
berftegeln, fcbtv. (b.) = verzegelen, zegelen;
(fig.) bezegelen.
Zerfie'g(e)tung, — = verzekering, zegeling.
berfie'gen, fcbtu. (f.) = opdrogen, uitdrogen;
[vroeger part. van b er f e i g en: uitgedroogd,
opgedroogd].
berfieren, fcbtv. (b.) = verkeeren, bezighouden; berfiert fein in = bedreven of bekwaam
zijn in.
Zerlifeg, tn. —(e)&, —e =verzemaker, rijmelaar.
— = versificatie, versvorZerfififation',
m(ing).
berfifiate'ren, fcbtv. (b.) = in verzen brengen,
berijmen.
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berfWbertt, fcbtv. (b.) = verzilveren nl.: met
zilver overtrekken en te gelde maken of realizeeren.
Zerfil'bernitg, tv. —, —en = verzilvering,
realizatie.
berfinfbeln, fcbtv. (f.) = versuffen, onnoozel
worden.
berfin'gen, ft. (b.) = (zijn tijd enz.) verzinken.
berfinlen, ft. (1.) = verzinken, wegzinken;
(mitten itn Meer berfattr bc0 Scbiff; a berfanf ink Veer); in micb berfunfen = in mijzelf
gekeerd.
berfittn'bilb(lidOen, ictiv. (b.) = verzinnelijken, verzinnebeelden, symbolizeeren.
berfinnlitten, fcbtv. (b.) = verzinnelijken,
aanschouwelijk maken of voorstellen, veraanschouwelijken.
9.3erflott', tv. —, —en = vertaling; lezing, stijl.
[berfit'3ett, ft. (b.) = verzitten; (zittend)
doorbrengen, (door zitten) verzuimen; met
zitten bederven, door'zitten; fir4 b. = te lang
zitten, versuffen[.
Zer4luttft, tv. = verskunst, dichtkunst.
93er ttiinftler, tn. = verskunstenaar, verzemaker..
Zer4'ntafl, f. = versmaat, metrum.
berforfett = bezopen, verzopen, aan den
drank verslaafd.
berfoirlen, fcbtn. (b.) = verzopen; afranselen.
berfOlytten, fcbto. (b.) = verzoenen; flit b.=
zich verzoenen.
berfiiiptlic0 = verzoenlijk, vergevingsgezind.
Zetfigrttuitg, tn. —, —en = verzoening.
Zerfilb'nung411feft, 1.; =obfer, j.; :tag, m.=-verzoeningshfeest (Verzoendag); -offer (of
zoenoffer); -dag (Verzoendag).
Zerfii irnlin g4lItob, m., :Iverf, f. = verzoeningshdood (of zoendood); -werk.
berfon'tten = in gedachten verzonken, als
geestesafwezig.
berfor'gett, fcbtv. (b.) = verzorgen, (zijn kinderen) bezorgen; einen mit ettn. b. = iem.
van iets voorzien.
Zerfor'ger, m. --, — = verzorger, steun,
onderhouder.
Zerfor'gung, to. —, — en = verzorging, bezorging, vestiging; broodwinning, levensonderhoud.
Zerfor'gung4anftalt, to., :batt4, 1. = armhuis, toevlucht.
berfOa'rett, fcbtn. (b.) = uitstellen (eine Neife
a. 2. auf ben niicbften Sommer: tot den volgenden zomer); opsparen (auf ben folgertben
Zag: voor den volgenden dag).
berfOiiitett, fcbtv. (b.) = later of te laat doen
plaats hebben; flit b. = te laat komen,
opgehouden worden; (van den trein) te laat
komen, vertraging hebben.
Zerfbatung, tn. —, —en = vertraging, telaat-komen.
berfOellett, fcbtn. (b.) = opeten, oppeuzelen.
berftlefulterett, fcbtn. (b.) = verspekuleeren.
berfber'rett, fcbtn. (b.) = versperren, afsluiten; (einem bie augicbt) benemen.
berfbielett, fcbtn. (b.) = verspelen, verliezen;
spelend doorbrengen, verspelen; icb batte bei
ibm beribiett = ik had 't bij hem verkorven.
berfbin'tten, ft. (b.) = (garen, tijd enz.) verspinnen; fidi b. = zich inspinnen.
berfblitlern, fcbtn. (b.) = versplinteren; verspillen, verbeuzelen.
berfbot'tett, fcbtv. (b.) = bespotten, spotten
met, bespottelijk maken.

ZerftiinbnM

Zerfbotlung, n,. —, —en = bespotting,
spotternij.
I. berfbre'rOen, ft. (b.) = beloven, toezeggen;
babon beribrecbe icb mit tvenig = verwacht ik
weinig; fid) b. = elkander (iets) beloven,
afspraak maken, afspreken; zich verloven;
zich verspreken.
Z
II. Zerfbreiten, J. --, Zetjbrecbungen =
belofte.
IZerfbreAuttg, tn. — = belofte; verloving].
berfbretegen, fcbin. (b.) = uiteenjagen, verstrooien; b erf in engt = ook: afgedwaald.
berfOrin'gen, ft. (b.): icb babe mit ben auf;
berfbrungen = ik heb mijn voet met springers
verstuikt of verzwikt; fici) ti. = ook: verdwalen.
beribrit'3ett, fcbtv. (b.) = (zijn bloed) vergieten.
berfbro'chenerntafgn = volgens belofte.
Zerfbrucir, in. = verloving.
berfbiin'bett, fcbto. (b.) = dichtsponnen.
berfbieren, fdpv. (b.) = speuren, bespeuren,
merken, gewaar worden, (ge)voelen.
berftaat'ficOett, fcbtv. (b.) = aan den staat of
onder 't beheer van den staat brengen; bev
ftaatticbt tnerben = door den staat overgenomen worden, aan den staat overgaan.
Ze.ftaat'firbung, tv. — = naasting (door den
staat), 't brengen onder 't beheer van den
staat.
berftablett, fcbtv. (b.) = verstalen.
berftantblett, fcbtv. (b.) = stampen, fijnstampen.
Zerftattb', m. —(e) = verstand, retie, begrip,
oordeel; [beteekenis, zin (van een woord,
een zin enz)]; ein fluter, better Z. = een
helder verstand; er ift nicbt bet Zerftanbe =
hij is niet wijs; au 2. foramen = verstandig
worden; ba ftebt mit bet Z. fa = daar
staat mijn verstand voor stil; ntebr CUM
ate 2. = meer geluk dan (als) wijsheid; im
eigentticben lerftanbe = in den eigenlijken
zin; obne Sinn unb Z. = zonder slot of zin.
Zeritateb(04begritf, in. = abstrakt begrip.
Zerttan'b(e)41aften, m. = hersenkast; pedant, bol.
Zerftatfb(e)4fraft, to. = verstandelijk vermogen, begripsvermogen.
berftan'be4ntiiffig = verstandig.
Zerftattib(eOntettfc0, m. = verstandsmensch,
koel redeneerend mensch.
Zeritatfb(e)4fd)iirfe, to. = scherpzinnigheid.
Zerftan'b(e)4fdpodolie, tv. = geesteszwakte.
Zerftan'ti(e)4tuelt, to. = verstandswereld.
Zerftan'b(e)4toefen, 1. = verstandig wezen,
met verstand begaafd wezen.
berftiitt'big = verstandig, met verstand begaafd; met verstand.
berftii-it'bigett, fcbtv. (b.): einen bon etlu. b. =
iem. iets doen weten, van iets in kennis
stellen of mededeeling doen; ficb mit einem
Ober ettv.) b. = zich met iem. (over iets)
verstaan, 't met iem. (over iets) eens worden.
9:lerftiin'bigfelt, tv. — = gezond verstand.
Zerftatebigung, n'. —, —en = schikking,
overeenstemming, vergelijk.
berftanblic# = begrijpelijk, duidelijk; verstaanbaar; bad ift mit nicbt b. = dat begrijp
ik niet.
ZerftiittbIti4, 1. , . fe, ..fe = verstand, begrip; [zie einberftiinbni]; er bat rein 2.
fur $oefie = hij heeft geen verstand van
of gem gevoel voor poezie.
3

'fl

tierftiinbni ginnig.

710

berftanblti4ittnia = beteekenisvol, veelbeteekenend.
beritiin'tern, fcbiv. (b.) = verpesten, met
stank vullen.
beritarIett, `claw. (f,.) = versterken, sterker
maken.
Zerftiiefung4trubben, $t. = versterkingstroepen.
berftartett, fcbito. (b.) = toelaten, toestaan,
veroorloven, gunnen.
berftau'ett, fcbiv. (b.) = stuwen.
(f.) = stoffig worden, onder
beritattibett,
't stof raken.
berftwerhen, fctin.(ta.)=verstuiken, verzwikken.
—, —en = verstuiking.
ZerftetAtutn,
berfte'Men, ft. (b.) = (een gat in een kleed,
jas) stoppen; (alle lansen) versteken, verbruiken; (alle troeven) verbruiken; (wijnen)
= al zijn troeven
mengen, versnijden;
verbruiken.
ZerTtecr, f. —(e)4, —e = schuilplaat, schuilhoek; Z. fttiefen = verstoppertje spelen.
berfteclen, fcbiv. (u.) = (iem., zich, iets)
verbergen, verstoppen, verschuilen; fiob tjfnter
einem b. = zich achter iem. verschuilen (fig.);
be faun er licb b. = daar kan hij met tegen
op, daar kan hij een punt aan zuigen.
Zeriteaftbiet,
ZerftecifeWbieten, f.
f. = verstoppertje.
berfterfir = verborgen, bedekt, geheim; bet=
ftecete Vingriffe = bedekte aanvallen; berftecfter
Ttenfcb = terughoudend, gesloten mensch.
%erftertV4eit, iv. — = terughoudendheid,
geveinsdheid.
beritelge)n, unr. (b.) = verstaan, begrijpen,
vatten; einem etiv. au b. ge gen = iem. iets te
verstaan geven; emu ,t,anbiverf b. = verstand
hebben van een ambacht; er berftebt fein
adj = verstaat zijn vak; bon ber nunft bet:
ftebt er ivenig heeft hij weinig verstand of
begrip; er berftebt 5u fcbtveigen = hij kan (hij
verstaat de kunst van te) zwijgen; barin bet%
ftebe tdj fefnen Scbera = daarin versta ik geen
gekheid ; =elkaar verstaan of begrijpen;
't Bens zijn; icb berftebe mitt mit einem (fiber
etm.) = ik versta mij met iem. (over iets),
word 't met iem. (over iets) eons, kom met
iem. (iets) overeen; fitj au etiv. b. = zich tot
iets bereid verklaren; ficb auf etiv. b. = verstand van iets hebben; er berftebt fiM auf
feinen Zorteit = hij weet wel wat zijn voordeel is; ba& berftebt fhb (bon feffift) = dat
spreekt (van zelf).
berfteilen, fcbiv. (f.) = verstijven; tilt b. (.):
icb berfteife mid in (auf) efne ate = ik
blijf er_stokstijf bij.
berftegen ficO, ft. (f.) = to hoog stijgen, te
ver klimmen, bij 't klimmen verdwalen, niet
verder kunnen; (fig.) er berftieg ficb au bem
Guttfcbe = hij ging zoover te wenschen...;
fo ljoc (Melt) berfteige icb micb nicbt = zoo ver
ga ik niet, zoo hoog gaat mijn streven (mijn
wenschen e. d.) niet.
— = veiler, verkoopingZerftegerer,
houder, afslager.
berfte-rgent, fcbiv. (b.) = (op de veiling, bij
opbod, bij afslag) verkoopen.
ZerfteVgerung, iv. —, —en = verkooping
(bij opbod, bij afslag).
berfteinern, fcbtv.(f.); flit b. (b.) = versteenen.
berfteWbar = verstelbaar.
berfiellett, fcbiv. (b.) = verplaatsen, antlers
plaatsen, verschikken; (horloge) verzetten;
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(gezicht, stem, handl veranderen, onkenbaar
maken; (deur, uitgang) versperren; [misvormen, mismaken]; fief) to. = zich vermommen,
zich onkenbaar maken; veinzen.
berfteitt' = geveinsd.
Zerftellung, iv. = verplaatsing, verschikking;
vermomming; veinzerij, geveinsdheid.
Zerftel'iungaunft, iv. = kunst van te veinzen.
berfteribett, ft. (1.) = sterven, overlijden.
berfteut ern, fcbtv. (f.) = aangeven (voor de
belasting), declareeren; (waren) belasten; (belasting) betalen.
berftie'beit, ft. (f.) = verstuiven, verstrooid
worden.
berftie'Ren = overspannen, laatdunkend, verwaand.
Zerftiegenbeit, iv. — = overspanning, laatdunkendheid, eigenwaan, verwaandheid
berftielen, fcbm. (b.) = van een steel voorzien, een steel (er) aan maken.
beritinfuten, fcbiv. (l.) = ontstemmen (menschen en instrumenten).
Zeritint'utung, iv. = ontstemming.
berftocifett, fcbtv. (b.) = verstokken, verharden; t)., (1.) = verstokken, verharden; door
vocht bederven (van linnengoed, leer).
berftortt' = verstokt, verhard.
berftartett = verstolen, heimelijk.
bertioirtenertuette = steelsgewijze.
beritobIen, fcbiv. (b.) = dichtstoppen, toestoppen; (een buis, leiding) verstoppen;
(scheur) stoppen; berftopft felts = verstopt
zijn, aan verstopping lijden.
—, —en = verstopping,
Zerftoblung,
('t) stoppen, verstoptheid, hardlijvigheid.
overleden,
gestorven; ber bet:
berftoribett =
wijlen de koning.
ftorbene ni3nig
[beritiVren, fcbiv. (1.) = verontrusten, opschrikken, storen]; beritiirti = verschrikt, ontsteld,
verwilderd, woest.
Zeritoff, m. = fout, vergissing, misslag; vergrijp (tegen 't fatsoen btj y.); [in Z. geraten =
wegrakenj.
berito'fiett, ft. (b.) = verstooten, van zich
stooten, uitstooten; uit den koers drijven;
[uit nood verkoopen; verstoppen, verbergen];
misdoen', zondigen; meestal: b. gegen (miber)
= zondigen tegen (de wellevendheid, de spelling enz.); gegen bad Oefet3 b. = in strijd met
de wet handelen of zijn; b..b gegen = strijdig
met.
— = verstooting.
Zerfto'fiting,
berftrei'Men, ft. = (muur) bestrijken;
(scheuren) dichtstrijken; etiv. b. = iets van
de hand doen; b., (1.) = verstrijken, verloopen, voorbijgaan.
beritreu'ett, fcbiv. (b.) = verstrooien, uiteenjagen; uitstrooien, rondstrooien.
berftriclen, fcbiu. (b.) = verstrikken, verwarren, verwikkelen; (wol) verbreien, opbreien;
in einen Streit b. = in een twist wikkelen;
(in Siinben) verstrikken.
berftubie'ren, fcbiv. (b.) = verstudeeren.
berftunt'aten, fdPv. (ti. u. f.) = verstommen.
verminken, schenberftiinfutein Mir. (ii.)
den, misvormen; knotten.
fcbtv.
(b.)
=
(haar)
korten, (booberitut'gen,
men) knotten, (paarden) kortstaarten.
poging, proef,
Zerfurty tn. —(e0, —e
proefneming; einen Z. macben = een poging
doen, een proef nemen; einen Z. anfterien
een proef nemen.
berfu'dyn, fcbiv. (b.) = (spijzen) probeeren,
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Sertragfchliefienbe(r).

proeven; (zijn geluk, een middel) beproeven; verdedigingsligeschrift (of verweerschrift,
b. etkv. bu tun = beproeven, trachten, pogen,
apologie); -wapen.
probeeren, zoeken iets te doen; b. ob einer bertei'bigungfteire verdedigenderwijze.
ettb. faun 2C. = beproeven, probeeren, of ...; Zerterbigungftert, 1. verdedigingswerk.
einen b. = iem. op de proef stellen, beproe- Zertei'bigunOptitattb, m. = staat van verven; in verzoeking brengen; (God) verzoe- dediging.
ken; ficb (feine Graf te) in, an einer Sacbe b. = bertet'en, zie bertauen.
zijn krachten aan iets beproeven; icb fiible berteirbar = verdeelbaar, uitdeelbaar.
micbt berfucbt = ik gevoel lust ofneiging(om berteilen, fcbto. (b.) = verdeelen, uitdeelen;
iets te doen).
trot miter bie Krmen b. = brood onder de
Zerfu'ster, m. —4, — = verzoeker, verleider. armen uitdeelen of uitreiken; (bie Zrui4en)
ZertutOCIfetb, 1.; :fanittMen, 1.; :ftation, indeelen; (Zibibenben) uitkeeren; bie Steuern,
b:. = proefIl veld; -konijn; -station.
tinfoften b. auf = de belasting, onkosten
berrufWvelfe = bijwijze van proef.
omslaan over; fir#
= zich verdeelen.
Zerfttici)ung, iv. —, —en = verzoeking, ver- Zertellung,
= verdeeling, uitdeeling;
leiding; beproeving; einen in Z. filbren = in indeeling; omslag.
verzoeking leiden of brengen.
Zerteiluttg4lifte,
= uitdeelingslijst.
berftt'beftt, fcbin. (b.) = bemorsen, bekladden. bertett'ern, fcbro. (b.) = duur(der) waken, in
berfumblett, fcbtv. (f.) = moerassig worden, prijs doen stijgen, (prijzen) opdrijven.
in een moeras veranderen; (fig.) verboemelen, Zerteu'erung, tro. = prijsverhooging.
te gronde gaan, verliederlijken.
berteulett = verduiveld, drommels(ch).
berffin'bigen fi4j, fcbtv. (b.): an einem = zich bertiefen, fcbtu. (la.) = verdiepen, diep(er)
aan of tegen iem. bezondigen, slecht handelen
maken, uitdiepen; (een wetenschappelijk,
jegens of met iem.; Womit babe iclj mid) ber,
letterkundig onderwerp) dieper, grondiger
fiinbigt? = wat heb ik misdaan?
behandelen; flit = dieper worden; zich
Zerliin'bigung, to. —, — en = bezondiging, verdiepen (in ein $robtem); in triibe Webanfen
misdaad.
bertieft fein = in droevige gedachten verberfunlen = verzonken, in gedachten (ver- diept of verzonken zijn.
zonken); verdiept; weggezonken; verlaagd, Zertielitng, —, —en = verdieping, uitontaard, laag gezonken; in ficb b. = in zichzelf dieping; verlaging, laag gedeelte, inzinking,
gekeerd.
kuil; grondige behandehng, diepgrondige
Zerfunlettbeit,
— = diepe gedachten; uiteenzetting.
zedebederf, ontaarding, verdorvenheia.
bertie'ren, fcbtb. (f.) = verdierlijken.
fcbtv.
= verzoeten; veraange- bertita
vertikaal, loodrecht
namen.
Zerlito(tv), m. —4,
= vertikow, salonbertaleln, zie tiifetn.
kastje, sierkastje.
Zertii'feltittg, zie Ziifetung.
bertit'gett, fcbtu. (b.) = verdelgen, vernielen,
berta'gett, fcbto. (b.) = verdagen; aanhouden; uitroeien; opeten, opdrinken, naar binnen
[een dag bepalen of vaststellen].
werken.
bertan'bein, fdpv. (b.) = verbeuzelen.
Zertil'ger, m. —4, — = verdelger, uitbertan'liett, JAW. (b,) = verdansen.
roeier.
bertalur = vertatur, men sla (de bladz.) om, Zertifguttg,
= verdelging, vernieling,
zie ommezijde.
uitroeiing.
bertetu'ett, fcbtn. (ti.) = vertuien.
Zertit'guttgerieg, m. = verdelgingsoorlog.
bertatfatein, fcbiro. (t;.) = in ongebondenheid bertoibaren, fcb to. (b.) einen = iem. afranselen,
doorbrengen.
op zijn kop geven.
bertattfilybar verruilbaar, verwisselbaar. berto'nett, fcbtb. (b.) = toonzetten, compobertattlAen, febib. (b.) = verruilen, verwisse- neeren, op muziek brengen.
len (gegen, fiir: tegen, voor); (bij vergissing) bertiVtten, fto. (Ii.) = wegsterven (v. 't geluid).
verwisselen (mit: met).
bertratir = verdraaid, verduiveld, verwenscht,
Zertau ictiung,
—, —en = (ver)ruiling, beroerd, drommelsch, raar, gek, lastig.
verwisseling.
Zertrag', m. —(04, ..triige = overeenkomst,
bertattlenbfarten = verduizendvoudigen.
verdrag, kontrakt.
beete! = verte 1 sla ('t blad) om! zie ommezijde! bertra'gen, ft. (t.) = verdragen, wegdragen;
bertebre vertebraal, van de wervelkolom, (einem etm.) wegnemen; (hitte, koude, honger,
Zertebra'ten,
gewervelde dieren.
alle spijzen) verdragen; (er faun ivenig) velen ;
bertebigett, fcbto. (lj.) = verdedigen.
[afdragen, verslijten; beslechten, in 't reine
Zerteisbiger, en. —4, —
verdediger.
brengen; overeenkomen; verzoenen]; fic# =
Zertelbigung,
—, —en = verdediging.
elkaar verdragen, in goede verstandhouding
Zerteisbigung4anftatten, V.= verdedigingsleven; fist mit einem b. = met iem. goad
maatregelen, verdedigingsvoorbereidingen.
overweg kunnen, zich met iem. verdragen;
Zertetbigung#WinbnW, 1. = verdedigend ba4 bertricigt ficb nidjt mit meiner dat
verbond.
is niet met mijn plicht overeen te brengen,
Zerterbiguttg4grunb, m. = grond van ver- strookt niet met mijn plicht.
dediging, rechtvaardigende reden, rechtvaar- bertragliti) verdraagzaam, toegevend; overdiging.
een te brengen, bestaanbaar, vereenigbaar;
ZertabigungCfrieg, in.; :little,
= verletlen = eendrachtig leven.
dedigings oorlog ; -linie.
— = verdraagzaamheid,
Zertrag'ficbreit,
weerloos.
berterbigungao#
vreedzaamheid, toegevendheid, vereenigbaarZertei'bigungCntafgegel, tn.; :Intact, 1.; heid.
:rebe, = verdedigingsil maatregel ; -middel; Zertrag&bruft, m. = kontraktbreuk, schen-rede (pleidooi, apologie).
ding van een verdrag.
laerterbig ung #11febritt, W.; :WON,
= ZertratrPtlieflettbe(r), m. = kontraktant.
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bertraOntiiffig = volgens verdrag, volgens
overeenkomst, volgens kontrakt.
konventioneele of konZertrag4ltrafe,
traktueele straf.
strijdig
met 't kontrakt.
bertranCtutbrig =
bertriillent, fcbtv. (ti.) = verneurien.
I. bertran'en, fd)tv. (b.); einem OW. = iem.
iets (een geheim bijv.) toevertrouwen; einem
b. = iem. vertrouwen, vertrouwen stellen in
iem.; auf einen b. = op iem. vertrouwen.
II. Zertrau'en, f. = vertrouwen; Z. lat
einem baben = vertrouwen in iem. hebben;
fein auf einen (etm.) feten = zijn vertrouwen
in iem. (iets) stollen; im Z. auf = in vertrouwen op; im Z. = in vertrouwen, onder
ons, onder de roos.
Zertrau'en#autt, f. =:ambt of post van vertrouwen.
= perZertran'enCittattn, m., :Oerfon,
soon aan Wien gewichtige taken toevertrouwd
worden, vertrouwde, afgevaardigde.
Mertrau'ett011Ooften, m., :facije, tn. = post,
zaak van vertrouwen.
goed van vertrouwen,
bertrau'en#felig
hoopvol.
bertran'en#boti = hoopvol, vertrouwend; vol
vertrouwen.
ZertraifetObottint, f. = votum v. vertrouwen.
bertrau'en4Iviirbig: b. fein = 't vertrouwen
waard zijn, vertrouwenswaardig zijn.
bertratrent, fdpv. (b.) vertrouwen, in droefheid of in rouw doorbrengen.
bertratetict = vertrouwelijk (mededeeling,
bespreking); gemeenzaam.
bertriiirmen, fcf)rv. (b.) = verdroomen, verzeuren.
bertrauf = vertrouwd, gemeenzaam; auf
b em au te = op vertrouwelijken voet;
b er 11mgang = vertrouwelijke omgang;
mit einer Spracbe b. fan = met een taal
vertrouwd, gemeenzaam of goed op de hoogte
zijn; b. mit ber norteiponben3 = op de hoogte
van de korrespondentie; ein
er, her
..e = een, de vertrouweling.
tiertrerbett, ft. (b.) = verdrijven, verjagen,
wegdrijven, wegjagen; (hunger, dorst, verveling, den tijd) verdrijven; einem hal 2acben
b. = iem. den lust om to lachen doen vergaan; (waren) verkoopen, omzetten; (kleuren)
zacht doen uitloopen of ver vloeien,wegdoezelen.
Zertreilnutg, rn. = verdrijving, uitdrijving, verjaging; verkoop, debiet; ('t) doen vervloeien (van kleuren).
bertrelen, ft. (b.) (einen, etlo.) vervangen,
de pleats innemen van, dienst doen als;
(einen bor Oericbt, ein %off 2c.) vertegenwoordigen; (rechtst. ook:) aansprakelijk zijn
voor; Zaterfterie an (bet) einem b. = de pleats
van iems. vader innemen; (meening e. d.)
staande houden, verdedigen, voorstaan; (en:
tereffen: belangen) behartigen; (einen, etw.)
vertreden, vertrappan, onder den voet treden ;
(pie Stinberfcbube)) b. baben = ontwassen zijn;
ftcb ben alit b. = zijn voet verstuiken; ficb
bie Oeitte etm. b. = zich een beetje vertreden,
wat beweging nemen; einem ben Beg b. = iem.
in den weg treden, iem. den weg versperren.
eertre'ter, — = plaatsvervanger;
vertegenwoordiger (van een yolk, een firma
e. d.); verdediger, voorvechter (van een meening enz.)
— = vertegenwoordiging,
Zertre'terfrOaft,
vertegenwoordigend lichaam.
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ZertretUng, —, —en = vervanging; vertegenwoordiging; agentschap; volksvertegenwoordiging.
= kosten van pleatsZertre'tuttOtoften,
vervanging; waarnemingskosten.
Zertriefr, m. = verkoop, omzet, debiet.
bertriteleit, ft. (f).) = (geld, tijd) verdrinken.
bertrocntett, fcbtv. (f.) = verdrogen, uitdrogen, geheel droog worden.
bertriYbeln, fcbtn. (b.) = versjacheren, aan
den uitdrager verkoopen; (zijn tijd) verbeuzelen, verknoeien; verwaarloozen.
bertrij'iten, fcbru. (b.): fie b. Ore Ofaubiger
auf niicbft0 Z5'abr = zij paaien hun schuldeischers met beloften tegen 't volgende Oar;
ben Ungliictticben bertri3ftet man auf beffere
Beiten tracht men to troosten met 't vooruitzicht van betere tijden; icb bertrOfte micb
auf bie Burunft = ik hoop maar op de toekom st.
bertrumplett ficb, fcbtv. (b.) = al zijn troeven
uitspelen.
bertuclefit, fcbtu. (fj.) = wegmoffelen.
— = verkwister, verspiller.
93ertu'er m.
bertu'crifr#, bertulici) = verkwistend.
g.lertuntualien, 431. = vertumnalia (Oud-Rom.
feest ter eere van Vertumnus, den god der
jaargetijden).
bertutt', unr. (l.) = verdoen, verkwisten,
verspillen, nutteloos uitgeven.
bertuifcriett, fcbm. (b.) = (verkeerde dingen)
verhelen, in den doofpot stoppen, doodzwijgen, sussen.
fcbtv. (fj.) = (van garen e. d.)
bertititern
in de war raken.
berit'beitt, fcbtv. (ti.) = (einem ettv.) kwalijk
nemen.
beriillett fcbtv. (b.) = (misdaden, enz.) plegen,
begaan; [uitoefenen, uitvoeren].
Zerfilmng, tn. = ('t) plegen, begaan.
berurfen, fcbtv. (ti.) = bespottelijk maken.
berun'ebein, fcbtv. (b.) = verlagen, vernederen.
beruifetiren, fcbtn. (b.) = ontwijden, onteeren ;
oneer of schande aandoen; zwart maken.
berun'etnigett, fcbtv. (fj.) = oneenig maken;
= kwade vrienden worden.
fit
beratentimpfen, fcbtv. (ti.) = kwaadspreken
van, belasteren, smaden, zwartmaken, schandvlekken.
alerun'illimPfung, to. —, — en = kwaadsprekerij, laster, smaad.
berutentiicten, fcbiro. (f.) = verongelukken:
mislukken, (van schepen en ondernemingen
ook:) schipbreuk lijden; bie Zerungt t cf ten
= de verongelukken, de slachtoffers.
ontheiligen, ontberun'beifigen, fcbrn. (b.)
wijden.
berun'reittigen, fcbtn. (b.) = verontreinigen,
(de lucht, den dampkring ook:) besmetten.
berun'ftalteit, fcbru. (b.) = misvormen, mismaken, wanstaltig maken, ontsieren.
bertuftreuen, fcbtv. (b.) = (golden e. d.) verduisteren, ontvreemden.
Zerun'treuer, tn. — — = verduisteraar enz.
ZerUn'trettUng, tro. — en = verduistering enz.
berun'aieren, fcbiro. (b.) = ontsieren, mismaken, misvormen.
berurladien, fd)tv. (b.) = veroorzaken, teweegbrengen; (einem hummer) berokkenen; einen
Streit b. = (ook:) aanleiding geven tot een
twist.
= oorzaak.
Zerur'faiter, m.
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Zerur'faMutto, tn. —, —en = veroorzaking,
aanleiding, oorzaak.
berur'teitett, Wu. (b.) = veroordeelen; zie
ook: Oeftingni, noften, Bucbtbata,
Zeruriteilung,
— en = veroordeeling.
fc4u. (b.) = verveeleoudigen,
vermenigvuldigen.
berbierlaciyit, fcbtr. (b.) = verviervoudigen.
berbottlommild) = te volmaken, voor volmaking geschikt of vatbaar.
berboiriummue-n, fcbtu.
= volma'ken,
verbeteren; voltooien; WI) 13. = zich volmaken; zich geheel ontwikkelen.
Zerboilloninutultn,
—, —en = volmaking,
verbetering.
berboillomninuttOfiibin = te volmaken,
voor volmaking geschikt of vatbaar.
berbotrfanbigen, fcbtu. (b.) = volledig maken,
aanvullen, kompleteeren.
Zerboiritiitthigung,
—, —en = aanvulling,
kompleteering.
Uberborleiten, fc0).
ziefiberborteifen.]
bertuceMen, fcbtu.
= (den nacht) doorwaken, wakend doorbrengen.
bertuarOlett, ft. (b.): bie Stleiber b. = uit zijn
kleeren groeien; (een litteeken) kwijtraken
(met den groei); b., (f.) = vergroeien; samengroeien, verdwijnen; ein $fab bertvatft=
groeit vol, groeit dicht; ein Stinb bertuacbit =
groeit scheef; emit bertuactefetter 9Jtenfcb
scheefgegroeid of misvormd mensch.
Zerttiaciffratg,
—, —en = vergroeiing,
('t) dichtgroeien, ('t) scheef groeien, misvorming.
Zertuabr', nt. = bewaring; hoede.
bertbab frett, fcbtu. (ti.) = (zijn geld) bewaren,
bergen, beveiligen (gegen l inbrucb, bur
ben); ba4 .ctu b. = op 't huis passen; (een
gevangene) bewaren, bergen; fiot 1). gegen =
zich beveiligen tegen ; opkomen of protesteeren
tegen.
ZerloWver, m. —s, — = bewaarder; depozitaris.
berbuOrlofen, fcbtu. (b.) = verwaarloozen,
veronachtzamen, verslonsen, achteloos behandelen.
3ertuct4'runa, —, —en = bewaring, hoede,
zorg; protest, verzet; .err 91 bat (tjalt) Me
Went in Z. = de beer N heeft de stukken
in bewaring, ze berusten bij den heer N;
etre). in Z. nebetten iets in bewaring of
under z'n berusting nemen; Z. gegen ettb.
eintegen = verzet of protest tegen iets aanteekenen, tegen iets opkomen.
Zertuab'ruitOmittet, f. = middel om iets
goed te houden, prezervatief.
Zerivairrung#ort, nt. = bewaarplaats.
bertualjett, fc0tu. (b.) = tot wees maken,
ouderloos maken;
(f.) = wees worden, de
ouders verliezen ; b e z to aift= alleen (staand),
ouderloos, eenzaam; berreaifte& slinb = ouderloos kind.; bertuctifte
verlaten of
doodsch huis.
berWatleit, fc0tu. (b.) = (gemeente, staat)
besturen ; (vermogen) beheeren; (ambt) waarnemen, bekleeden, uitoefenen.
Zertuarter, m.
— = bestuurder, beheerder, rentmeester.
Zertuatung, In. —en = bestuur, beheer,
direktie, administratie, uitoefening, waarneming.
ZerIvartintrOau#CcOtifb en. = bestuurscommissie.

erived)feln.

ZerivartuttObetunter, en. = ambtenaar bij
de administratie.
ZertnartuttObebiirbe, tn. = bestuur, bestuurslichaam, autoriteit.
bestuurskring,
alertuat'tunOtteairf, m.
ressort.
ZertualluttObienft, m. = administratieve
dienst.
Zerivartunt0facO, f. = tak van dienst, bestuurstak.
Zerivartung4gerici)Marieit, Iv. = administratieve rechtspraak.
ZerivaltluntOjabr, f. = dienstjaar.
= administratieve
ZertuallungOufti3,
rechtspraak.
Zeritn'tung4toften, $1. = administratiekosten.
ZertvartuttOrat, m. = raad van administratie of van beheer; titel (onderscheiding
voor een bestuursman).
Zertuallung4rerOt, f. = administratief recht.
zie =j uf t
Zertuartung4rectiOpfiege,
Zerinal`tungOady, en. = bestuurszaak.
Zeritietung#Iveg, en. = administratieve weg;
auf been Z.. e = langs administratieven weg.
Zertuallunnauefen, 1. = bestuurswezen,
administratie.
Zertnetung43Weig, m. = tak van dienst,
bestuurstak.
bertuan'bettiar = veranderbaar, veranderlijk,
te veranderen; (van breuken) herleidbaar.
= veranderen, (in kalk
bertuattbeitt, fcbtu.
e. d.) veranderen, doen overgaan; (een breuk)
veranderen, herleiden;
= (zich) veranderen.
bertuan'beit = veranderd, herleid; gaits b. =
_geheel of totaal veranderd, omgekeerd.
—, —en = verandering,
Zerivanbluttg,
omkeering; (van breuken) herleiding.
berinattbf = verwant, vermaagschapt, tot
de familie behoorend, nauw bijeenbehoorend,
gelijkgezind, gelijkgestemd; ex ift mit mir b. =
hij is met mij verwant, hij is familie van mij;
nabe b. = van nabij verwant; tueittliufig b. =
ver verwant, in de verte familie van elkaar;
fie finb miltierticberfeit4 b. = ze zijn familie van
moederskant; bertuanbte Seeten = verwante
zielen; Zer to a n b t e(r) = bloedverwant.
Zerivanblenbefud), in. = familiebezoek,
familie over, familie te logeeren.
Zertuartbrfcbaft, tn. —, —en = verwantschap,
familie, nabestaande, gelijke geaardheid, gelijke gezindheid, ('t) bijeenbehooren; (in de
seheik.) affiniteit.
bertuattbrfttaftilit = (als) van bloedverwanten, (als) van familie, als bloedverwanten,
als familielid, familie
Zertuanbrfitafagrab, m. = verwantschapsgraad.
berftmenen, fcbb). (b.) = (nadrukkelijk) waarschuwen.
bertuct'fitett, ft. (b.) = (kleur) uitwasschen,
wegwasschen; (zeep) verwasschen, opwasschen;
beetuarcbene4 Meth = uitgewasschen of (in de
wasch) verkleurd kleed; (van stijl) karakterloos, kleurloos; (van karakter) onbeslist,
flauw.
beriviiffern, fcWil. (b.) = verwateren, aanlengen (eig. en fig.).
berineg ben, fcbtn. (b.) = (garen) verweven,
(met weven) verwerken, samenweven, in
elkaar weven, samenvlechten.
bertuectffeln, iAtb. (b.) = (bij vergissing)
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verwisselen; verwarren; fie feben ficb aum Z. beriverflir# = verwerpelijk, verkeerd; wraakdbitticb = ze (ge)lijken sprekend op elkaar.
baar.
Zeriverfrf(e)tung, iv. —, —en = verwisseling, Zertuer'fung, = wraking (van een rechter
verwarring, vergissing.
of getuige); verwerping (van een zondaar);
I. [ er e' g en flit, ft. (b.) einer ate= zich afstemming, verwerping.
iets vermeten, zich iets onderstaan, jets bertnerlen, fcbiv. (b.) = partij trekken van,
wagon].
in praktijk brengen, nuttig (of voordeelig)
II. bertue'gen (Mi.) = vermetel, stout, roeke- gebruiken; te gelde maken, realizeeren.
loos; zie ook Zebeutung.
Zertverlung, iv. — = gebruik, ('t) partij
Zerivegeniyit, iv. —, —en = vermetelheid enz. trekken van; realizatie.
berive'lyn, fcbtv. (.) = verwaaien, uiteen- I. berive'fen,
(f.) = vergaan, verrotten.
waaien, wegblazen; uitwisschen, wegvagen.

bertueb'ren, fcbiv. (b.) = (einem etiv.) beletten,
verbieden.

berbniOtiMen, fcbbl. (ti.)

verweekelijken,
verwijfd maken, ontzenuwen.
beriveirblic4t = verweekelijkt, verwijfd.
Zertueiciffidiuttg, to. — = verweekelijking,
verwijfdheid.
beriveillern, fcbiu. (b.) = weigeren (belastingen, gehoorzaamheid, den eed e.d.); onthouden.
Zertvei'gerung, in. = weigering, ontzegging.
berwellett, fcbiu. (ti.) blijven, toeven, verblij y en, vertoeven, zich ophouden; etiv. Langer
bet etiv. b. = wat langer bij iets stilstaan;
[laten blijven, ophouden; ficb b. = zich ophouden, (ver)toeven, (ver)blij yen.]
bertuernen, fcbiv. (b.) = weenendofschreiend
doorbrengen ; (ben Scbmera) uitschreien, schreiend verzachten; (Zriinet)uitputten, beriveinte
9.1ugen = betraande of roodgeschreide, roodgeweende, roodgekreten oogen.
Zerfue14', en.
—e = verwijt, berisping,
standje, uitbrander; einem einen
geben =
iem. een verwijt of standje maken, een berisping toedienen, een uitbrander geven.
bertuefett, ft. (b.): einen [2anb0], au& bem &tribe
b. = (uit 't land) verbannen; in bie Zerbatt=
nung = verbannen; einen an ben giinig,
an (bor) ba& @ericbt, auf bie Zorfcbriften, auf
ein anberei fort b. = iem. naar den koning,
naar 't gerecht, naar de voorschriften, naar
een ander woord verwijzen; einen etiv. b. =
iem. iets verwijten.
Zertneiluttg, to. = verbanning; verwijzing.
Zertverfung4befriflufg,
= vonnis van verwijzing (naar de openbare rechtszitting).
fcbiv. (f.) = verwelken, verleppen,
verflensen.
beriveltlfiten, fcbiv. (ti.) = wereldlijk maken,
secularizeeren; (f.) = wereldlijk worden.
Zertuettliitung, iv. —, —en = secularizatie.
berivenbibar = bruikbaar, geschikt, dienstig.
Zertvenb ibarreit,
— = bruikbaarheid,
geschiktheid, dienstigheid.
bertuen'ben, unr. (b.) = besteden, aanwenden,
gebruiken; afwenden; (fein Viuge bon einem)
afwenden; Oetb, ]Leif, 8eit, Sorgfaft auf
(au) ettu. b. = geld, vlijt, tijd, zorg aan iets
besteden; feinen einflu1 bei einem b. = zijn
invloed bij iem. aanwenden; fief) fur einen
(bei einem anbern) = voor iem. (bij een
ander) tusschenbeide komen, opkomen of een
goed woord doen.
Zertuenibitita,
= gebruik, aanwending;
tusschenkomst, voorspraak; Leine fur etiv.
baben ob. finben = iets niet kunnen gebruiken.
berineefen, ft. (b.) = door elkaar werpen of
gooien (drukletters bij v., woorden); verwerpen, afkeuren; mit Stimmentnebrbeit b. =
verwerpen, afstemmen; (rechter, getuige)
wraken;
= verkeerd werpen (in 't
kaartspel).

II. bertnefett, fcbiv. (b): ein 9.1mt b. = waarnemen, bekleeden; ('t rijk) voor een ander
besturen.
Zerbocifer, tn. —4, — = bestuurder.
bertue4lic4 = vergankelijk, aan verrotting
onderhevig.
I. Zertue`fung, iv. — = verrotting, ontbinding; in Z. itbergebn = tot ontb. overgaan.
Zertnefung, tv. — = bestuur, bewind.
berivetlett, fcbiv. (b.) = verwedden.
bertuctlert = verweerd; vervloekt, drommelsch.
beriviAen = vorig, laatst, verloopen.
bertuidyfen, fcbiv. (b.) = (was, geld) verboenen, verpoetsen; (geld) verboemelert, einen
b. = iem. (af)ranselen.
bertuicifetn, fcbiu. (b.) = in elkaar wikkelen;
einen in einen Streit b. = iem. in een twist
wikkelen; (bie aithe in etiv.) verwarren; fitt
= ingewikkeld warden; verward raken;
ficb in einen 43ro3e5 b. = zich in een proces
wikkelen; bertuideft = ingewikkeld, verward; ein berivicrelter aall= een ingewikkeld
geval.
Zertnic'f(e)Ittng, iv. —, —en = verwikkeling,
verwarring, moeilijkheid, complicatie; knoop,
intrige (van een drama).
bertute'gen, ft. (fj.) = wegen, afwegen; flit b. =
zich vergissen (bij 't wegen), verkeerd wegen.
bertuil'bern, (f.) = verwilderen; wild
of woest warden; b., (b.) = verwilderen,
wild maken.
Zerivit'berung, iv. — = verwildering.
bertuirligen, fcbiv. (b.) = inwilligen, toestaan.
berivin'beit, ft. (fj.) = (verlies, schande, verdriet) te boven komen, overko'men.
bertuirlen, fcbiv. (b.) = (zijde, wol) verwerken; (leven, vrijheid, geluk) verbeuren, door
schuld verliezen; [plegen, zich (straf) op den
hals halen].
ber/uiriliMen, fcbiv. (b.) = verwerkelijken,
verwezenlijken; WO = verwezenlijken,
uitkomen.
Zerluirtliftung, iv. —, —en = verwezenlijking.
Zertuiefung, iv. — = verbeuring, verbeurte.
bertuir'reit, fcbiv. (b.) = verwarren, in de war
brengen, dooreenhaspelen.
bertuirry = verward, in de war, verbluft.
Zertuir'rung, iv. —, —en = ('t) verwarren,
verwarring, warboel; verlegenheid; in Z. =
(ook* in de war.
berIvirtlifjaften, fcbiv. (b.) = (geld) verkwisten, opmaken.
berluiffirbar = uitwischbaar.
berturfitett, i4tv. (b.) = uitwisschen, wegvegen, afvegen; b e r iv i f dl t' = uitgewischt,
weggewischt, vervloekt.
bertuttlern, (f.) = verweeren, verkleuren, bederven, vergaan ; b e r to i eter t= verweerd, verkleurd, bedorven, vergaan, verlept;
(van menschen) verloopen, vervallen.
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berivintiet = weduwnaar, weduwe; bie bev
tnittnete Stiinigin = de koningin-weduwe.
berlun'aen = (stud.) vermetel, waaghalzig.
bertuotrnen, IA tv. (15.) = (huur) verwonen;
('t huis) uitwonen.
beribiziffnen, fcbtn. (b.) = verwennen.
1ertuii1nt'4eit, tn. — = verwendheid.
Zertubtrnung, in. — = verwonding.
bertuorlen= verworpen, veracht, eerloos, laag,
bedorven, verachtelijk; Z er in or f en e(r) .--verworpeling.
bertvor'ren = verward, (geestelijk) in de war,
(van toestanden) onontwarbaar, verdraaid,
ingewikkeld.
Zeribor'renbeit, tr. — = verwarde toestand.
verwarring.
berbiunb'bar = kwetsbaar, verwondbaar.
ZerWuntvbarreit, to. — = kwetsbaarheid.
berWun'ben, fcbtn. (b.) = wonden, kwetsen;
ber Z er in un b e te = de gewonde.
beribun'bertilt = (ver)wonderlijk, bevreemdend.
bertuun'bern, fcbin. (b.) = verwonderen, bevreemden, verbazen.
%erioun'berung, tn. — = verwondering, bevreemding, verbazing; einen in Z. f4en =
iem. verwonderen, iems. verwondering opwekken of gaande maken.
Zertbun'bung, iv. —, — en = verwonding,
wonde, kwetsuur.
bertuunliten = betooverd.
berWiinliten, fcbtn. (b.) = verwenschen, vervloeken, betooveren.
Zeribitnifitung, tn. —, — en = verwensching,
vervloeking; vloek; betoovering.
berniiirIeln, fcbtn. (ti.) = verdobbelen.
bettnii`ften, fcbtn. (b.) = verwoesten, vernielen.
Zeriviillung, In. —, — en = verwoesting, vernieling.
berm:Oen, ftn. (b.) = versagen, den cooed
verliezen, moedeloos worden, vreezen; b e r.
5 a g t' = versaagd, moedeloos, bevreesd,
angstvallig.
Zenagt*it, Iv. — = versaagdheid, moedeloosheid, angstvalligheid, schroom, vrees.
berMiirten tick fcbtr). (b.) = zich vertellen,
verkeerd tellen, zich vergissen.
benat'nen, fcbtn. (b.) :.----- (een rad) vertanden,
van tanden voorzien; (met tanden in elkaar)
lasschen.
Zenab inung, tn. — = vertanding; tandwerk.
benablen, fcbtn. (b.) = (wijn, bier) tappen
(schertsend ook van andere dingen), toedienen; vertappen; vertanden; van tanden of
punten voorzien; lasschen; Unfinn, Zumm=
beiten ze. b. = onzin, dwaasheden enz. tappen
of verkoopen.
bendriteln, fttn. (b.) = vertroetelen, verwennen, bederven.
bennullern, fcbtv. (b.) = betooveren.
Zenau'berung, iv. —, —en = betoovering.
berMin'nen, fcbtv. (ti.) = omheinen, afschutten, afsluiten.
Zeradultung, to. —, —en = omheining, afschutting, afsluiting.
bene'dien, fcbtn. (b.) = (geld) verteren, verdrinken; (tijd) met drinkgelagen doorbrengen.
benekn'factien, fcbiro. (b.) = vertienvoudigen.
venelfren, fcbtv. (b.) = eten, opeten; (voorraden) verbruiken; (geld) verteren, uitgeven;
verteren (: te niet doen gaan, vernielen, doen
wegkwijnen); fi gt It. = verkwijnen, vergaan;

ber3oftbar.

ittebe ernabrt, Unfriebe bersebrt = eendracht
maakt macht, tweedracht breekt kracht.

Zerae'rer, tn. --, — =-- verteerder.
8er3etrrung, tn. = vertering.

ber5eirb'neit, fcbtv. (t.) = opteekenen, inschrijven, opgeven, afzonderlijk noteeren, aanteekenen; verkeerd teekenen; 'Ili* b. = zich
(met teekenen) vergissen, verkeerd teekenen.
ZerVictritiL f. --fe, —fe = lijst, afzonderlijke opgave, register, catalogus, tabel.
ZeneiciYnung, tn. = specificatie, opgave;
vergissing, fout in de teekening.
ber3erbett, ft. (b.) einem ettn. = iem. iets vergeven; v. Cie! = vergeef me! excuzeer me!
pardon!
ber3e-tifficti = vergeeflijk, verschoonlijk.
Zenelbung, to. — = vergeving, verschooning, vergiffenis; um R3.bitten = vergiffenis
vragen; um Z. ! = vergeef me ! pardon!
beraer'reit, fcbtn. (b.) = (den mond, 't gezicht)
vertrekken, verwringen; tot een karikatuur
maken; b er 5 er r t= verwrongen.
Zener'rung, iv. — , —en = vertrekking, verwringing; misvorming.
ber3etletit, fd)rit. (b.) = wegmaken, verspillen, verknoeien, verbeuzelen.
Zenicbt' tn. — (e* —e = afstand ; Z. auf ettn.
teiften ob. tun = van iets afzien, iets afstaan,
lets opgeven.
benicilten, fcbtn. (b.) auf ettn. = van iets afzien, afstand doen van iets, iets opgeven.
Zeniclineiftung, in. —, —en = afstand.
I. bente'#en, ft. (b.) = (den mond, 't gezicht)
vertrekken, verwringen; vervormen; misvormen; (kind) verwennen, bederven; (ver)toeven blijven • vertragen, uitstellen, op de
lange baan
schuiven; [dralen; verplanten];
'
obne eine Oliene 5u b. = zonder een spier te
vertrekken; b., (f.) = verhuizen; WO b. =
(van hout) scheef trekken, krom trekken; (in.
't schaakspel) zich verzetten, verkeerd zetten; (van onweer, kruitdamp, wolken) wegtrekken; (van rimpels e. d.) weggaan, wegltrekken, verdwijnen; (van uitvoering van
plannen e. d.) vertraagd worden, uitgesteld
worden, op de lange baan geschoven worden.
II. 44.; ergie '0 e n , f. = vertrekking, verwringing;
('t) verwennen, bederven ;,, uitstel, vertraging;
verhuizen.
bente'ren, fcbtv. (b.) = versieren, verfraaien,
opsieren; illustreeren.
%enierung, tn. —, —en = versiering, opsiering, verfraaiing, versiersel, tooi, illustratie.
ben-influent, fcbtr. (b.) = betimmeren, met
hout beschieten, bekleeden; (schip) repareeren.
beninlen, fcbtu. (ti.) = verzinken, met zink
bekleeden.
bergin'nen, fcbtn. (b.) = vertinnen.
Zenin'nung, tn. — = vertinning, vertinsel.
benittleit, jc0 iv. (b.): ein Stapitat b. = rente
betalen van een kapitaal of een kapitaal op
intrest zetten; icb berainfe ba& Gelb mit 5 O/ =
ik betaal 50/0 rente van 't geld; fir4 b. =
rente opbrengen.
benin4lich = rentegevend.
Zeninjung, iv. —, —en = rentebetaling;
rente, intrest.
benbigern, fcbtn. (b.) = vertragen, uitstellen,
op de lange baan schuiven; fte4 II„ = vertraagd, uitgesteld of op de lange baan geschoven worden.
Zenii'gerung, tn. = vertraging.
bervit'bur= aan accijns ofrechten onderhevig.
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berm:Wien, fcbtv. (b ) = rechten betalen van;
nicbt4 au b.? = niets aan te geven?
= betaling van rechten.
ZerAorturtg, tv.
berortein, fcbtv. (b.) = wegmaken, verslingeren, verwaarloozen.
ber3iiefett, fcbtv. (b.) = verrukken, in geestvervoering brengen, van 't aardsche als wegrukken, in extaze brengen.
ZerMiefung, tv. — = geestvervoering, extaze.
beranclern, fcbt-v. (b.) = versuikeren, verzoeten, zoet maken; bie Ziffe b. = de pil
vergulden.
Zerwg', tn. —(e)t, = uitstel; verwend
poppetje, troetelkind, liefje; im Z. rein, in Z.
r4en = in gebreke zijn, stellen; e4 ift Oefabr
itn Z. er is gevaar bij ver-wijl, uitstel is
hier hoogst gevaarlijk, er i5 periculum in
mora.
rente wegens verZeraug4'31ttfeit, 43f.
traagde betaling.
bergiblett, fcbtv. (b.) = uithalen, uitrafelen
(pluksel bijv.).
beraivicrt.
[berantt'3e1n, fcbtv. (b.) = trappelen van
ongeduld].
ber3lberfelit, fcbtv. (b.) = (an einem : aan iem.)
wanhopen; vertwijfelen, wanhopig worden;
ein beratvetrater nambf = een wanhopige
Lstrijd; ber beratveirate 9lacbbar = die ver, vloekte buurman; beratveirat tvenig = razend
of bedroefd weinig.
Zer3Weirtuttq,
= wanhoop, vertwijfeling; einen in ob. our Z. bringen = iem. wanhopig maken, tot wanhoop brengen.
bergueittung4bolft = wanhopig.
zich vertakken,
beraluetgett WO, rcbtv. (b.)
zich verdeelen.
Meratuergung, tv. —, —en = vertakking.
bergueegett, fcbtv. (r.) = klein blijven, vergroeien.
ber3ibicit' = verdraaid, verwenscht, drommelsch, hevig verward.
beratutebeit = niet wel bij 't hoofd, getroebleerd,
Zettiato'rittnt, f.
= vesicatorium,
trekpleister.
ZefOafictit', m. = Vespasianus.
Zefber, --n = vesper, vroegavonddienst (in de R. K.Ikerk); namiddagboterham,
vieruurtje; our Z. tauten = de vesper luiden.
Zefberlibrot, 1.; :gforfe,
vesperilbrood
(vroegavondbrood); -klok.
befbertt,fcbtv. (b ) = vroegavondboterham eten.
ZefberlIbrebigt, tv.; :aett, = vesperilpreek; -tijd.
Zeftalin, hi. —, —nen = Vestaalsche maagd,
priesteres van Vesta.
Zeffibiit', f. —(e)4, —e = vestibule.
Vesuvius.
—(e)4
Zefttb',
befu'bifcf) = Vesuviaansch.
Zeteralf, m. — en, — en = veteraan, oudgediende.
Zeteriniirlarat, m.; rfitule, tv. =veellarts,
-artsenijschool.
Zeto, f. = veto, verwerping, verbod; rein Z. gegen ettu. einfegen = zijn veto
over iets uitspreken.
Zet'Itef, tv.
—n = slechte (oude) vrouw,
totebel.
a3ttler, tn. —4, —n = neef.
befterlicb = van neef, als van een neef; als
neef.
bertern fink fcbtv. (b.) elkaar neef noemen.

eie4goit.

Zerterugunft, to. = nepotisme, familiebegunstigung, neetjesmakerij.
Zetlerfcbaft, tv. —, —en = neefschap.
Zetturin', nt. —(e)4, —e; Zetturi'no, tn.
—4, .. ni = vetturino (huurkoetsier).
Zegation', Iv, —, —en = plagerij.
begie'ren, fcbM. (b.) = plagen, kwellen, tergen,
voor den gek houden.
—, —en = plagerij, fopperij.
Zegiererei r ,
Zegier'bilb, f. = fixeerbeeld, vexeerbeeld.
ZegieelleaC 1.; :ring, m. = fopliglas,-ring.
Zegier'fcbtok f. = geheim slot.
Zegteefbieget, m. = fopspiegel.
Zeaiee, m. —(e0, —e = vizier (Turksch
minister).
Zegerat', f. —(e)4, —e = vizierschap.
bat. = berg' ei cb e: vergelijk (vgl.).
v. gr. = verbi gratia, bijvoorbeeld.
b. = born unbert: ten (van de) honderd.
bra = via, over; b. Oarreiffe = via of over M.
Ziabuir, tn. —(e)4, — e = viadukt, overbrugging (over straten, dalen e. d.).
= viaticum, teergeld;
f.
laatste Avondmaal voor stervenden.
—, —en = vibratie, trilling.
ZibratIoni,
bibrie trett, fcbtv. (b.) = vibreeren, trillen.
zie file...
vice versa = vice versa, omgekeerd, (heen)
en terug.
zie Ziainaf...
Zicitte
vid. = vide, zie.
Zi'bi, f. —(b) : mit bent Z. berreben =
vizeeren, met zijn visum teekenen, voor gezien teekenen.
bibie'ren, fcbm. (b.) = vizeeren.
—en; Zibima'tunt, 1.
Ziblutation', tv.
—4, —4 U. te = vizeeren; wettig afschrift.
bibimierett, icbtv. (b.) = vizeeren, voor gezien teekenen, legalizeeren.
f. —e4, —er = (volkst.) beest (ook ale
scheldnaam).
—(e)4 = vee, stuk vee, dier, beest.
Zia),
=ant, m.; ouneffung,
ietj'll arpnei,
.,beitanb, nt. = veellartsenij, -arts; -tentoonstelling; -stapel.
= paardevlieg, horzel.
Zielfbrentfe,
Zieblfutter, f.; :tjattung, to.; :banbet, tn.;
:ijiinbier, tn. = veelivoeder; -bezit (-verzorging, -houderij); -handel; -handelaar (-koopman).
Ziefflifjerbe, tv.; :ljirt, UT. = vee kudde ;
-herder.
= binnenplaats voor 't vee, err
Zielybof,
bij den veestal; veefokkerij; veemarkt.
biebif) = beestachtig, hondsch.
Zietrinerbt, tn. = stalknecht.
= stalmeid.
Zieirmagb,
Zieb i ntarit, tn. = veemarkt.
bletrnaitio = beestachtig, dierlijk.
= ('t) vetmesten, vetmesting.
Zieb'maft,
= veepacht.
Zietrbacbt,
Zietrfcblvemme, hi. = wed, drinkplaats voor
't vee.
:fterben, f. =
Zieirlifeu rbe, W. ; qtanb,
vee N ziekte ; -stapel ; -pest.
Zieblteuer, = belasting ofaccijns op 't vee.
= drinkplaats (voor 't vee).
Zieirtrante,
= (recht van) dreef.
Zletrtrift,
veeverzekering.
Zieb'berfifterung, tv.
= beestewagen.
Zieblvagen,
Zt1.993-teiPtieg, tn. = weg voor 't vee.
= weide.
Ziebluelbe,
Ziefrolf, m. = belasting of accijns op 't vee.
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Zierling.

uit veel rijen bestaande, met
biereibig
Zieirgu Mt,= veeteelt.
inivaee=lvouvedeigill
bvieetelii fraijaeenn; b(rn, ahiatlisastre,rfean)
alie4'31411)ter, m. = veefokker.
zegWet = veel;
Gelb, biefeg biefe Gelb, mein
gend ; -snarig; -zadig.
bide& Gelb veel geld, dit vele geld, mijn
-schalig.
vele geld; biel(e) 2eute = vele (veal) men- Wall Vilma; I
=
veelschrijver.
schen; nit* biere g fenbern b. = niet velerlei Ziefttreiber, m.
maar veel; bag ift b. (ob. urn bfere g)ftiiner =
= veelzijdig; met veel zijden, afdat is veel mooier; be& liuten nitt au b. = wisselend; (van kennis e. d.) veelzijdig; (van
niet te veel van 't goede, niet Al te mooi: personen) veelzijdig (ontwikkeld).
it frage b. banat = 't kan me ook wat
= veellletter:fpaltig;
schelen; fdj Meth b. tide er befit = west ik grepig; -spletig; -puntig.
't hoe hij beet; zie ook: Kufbeben, reben, bferlIfOrattig, :fteng(e)lig; :ftinintig
- stengelig; - stemmig.
riibmen.
bierlarinig; :artig ;
= veelllarmig; bi el' II teitig; :tOnig; :untfaffenb = veel -soortig; -takkig.
deelig, - tonig; - omvattend.
= uit veel deelen (banden) be- biet'llber4eifienb; :berntijgenb; :berfbre:
djenb = veellibelovend, -vermogend; -bestaande.
biabebentenb = veelbeteekenend, zeer be- lovend.
langrijk, zeer gewichtig, beteekenisvol.
Zierivelberei, m. — veelwijverij, polygamie.
biel'befrOaftigt = veel bezigheden hebbende, biel'inini(e)lig = veelhoekig.
= veelweter.
met bezigheden overladen.
=
= veeltongig, veeltalig.
biel'IlbefOroMen; =bliitt(e)rig;
veel besproken ; -bladig; -bloemig.
I. bier = vier; mix flub unfer bier(e) = we zijn
blebeutig = voor verschillende uitleggingen met z'n (met ons) vieren ; au bieren (fommen) =
vier aan vier; met z'n vieren; cafe biere (bon
of opvattingen vatbaar, dubbelzinnig.
f. —(e)l, —e = veelhoek.
fit) ftrecfett = handen en voeten of de vier
voeten uitstrekken; voor dood liggen; auf
bieedig = veelhoekig.
alien bieren gOn, frieten = op handen en
= velerlei.
u.
biefack bielleatig = veelvoudig, menig- voeten loopen, kruipen; mit bieren fabren =
vuldig, veelvuldig, dikwijls, herhaaldelijk, in met de vier rijden.
menig opzicht; ba g Zi effat e ='t veelvoud. II. Zier, m. —, —en = vier.
= vierilarmig, -beenig
biellarberig = veelvakkig; veelhokkig.
bier'artitig;
Zierfaltinteit, tv. — = veelvoudigheid, veel(of -voetig).
vuldigheid, menigvuldigheid.
Zier'bIatt, 1. = vierblad.
= vierHbier' 11 bleitt(e)rig ; :bluntig ;
biefarbig = veelkleurig, bont.
bladig; - bloemig; - draadsch ( - dradig).
bierfing(e)rig = veelvingerig.
Zierfiad), 1. —(e)g , —e;{el'ftadjner,
m. We're, zie bier I.
— = veelvlak.
ier'ed, f. —(e) g , —e = vierhoek, vierkant.
bier'edig = vierhoekig, vierkantig.
bierfliig(e)lig = veelvleugelig.
bierfiirutig veelvormig.
Zie'rergefPann, f. = vierspan.
Zierfrafi, nt. —(e) g , —e = veelvraat (eig. en bie'rerlei = vierderlei, vierderhande.
fig.), gulzigaard.
Zie'rerog, nt. = vierspan.
; :gefenfig; :geliebt = vee1H- bieffait viervoudig, viermaal; ba g ie r=
fat e = 't viervoud; um ba g Zierfate ber;
voetig (of -pootig); -geledig; -geliefd.
biergebriift veel of zwaar beproefd; (fcber6.) meljren = viermaal zoo groot makers, verveel geexamineerd.
viervoudigen.
bieUgereift = bereisd.
bier' II fiirberig ; :farbig ; :fing(e)rig = viedvakkig. (of - hokkig); - kleurig; - vingerig.
biageftaltig = veelvormig, verscheiden.
Ziagiitterei, m. — = veelgodedom.
Zier'flac#, f. —(e) g , —e; Zier'ftkiMner, m.
— = vierv]ak.
biergriff(e)lig = veelstijlig.
—, —en = veelheid, veelvuldig= viervleugelig.
Ziet'4eit,
held, menigte.
Zier'fiirft, tn. = viervorst, tetrarch.
= viervoetig dier,
= veelheerschappij, heerm. -4,
Ziel'berrfrOaft,
schappij van velen, polyarchie.
viervoet (e. d.).
— = veelhoevig (dier).
bier'fitkig = viervoetig.
Ziel'Oufer, nt.
= veeljarig, langjarig.
m., zie 93 ferfiff3er.
blei'lliantig; :fernig; :flappig ;
Zier'gefPann, f. = vierspan; quadriga.
veellihoekig (-zijdig); -kernig (-pittig); -vliezig; bier'llgeftaltig; :glieb(e)rig; :griff(e)fig
-ledig; -stijlig.
-hoofdig.
Zier'groldienftiid, 1. = viergroschenstuk.
bicrtijrnig = veelzadig.
— = vierhandige.
Zierlikinter, nt.
bielleicbt s = misschien, wellicht, allicht.
— = filippine.
f.
bier'blinbig = vierhandig.
tetrarchie, heerschappij
biantal0) = veelmaal(s); idj banfe = ik Zier'berrfrnaft,
van vier personen.
dank u wel zeer.
= herhaald.
bierbun'bert = vierhonderd.
Ziellnannerei, tv. — = veelmannerij, poly- bierbun'bertfte ber (bie, bag) = de (het) vierhonderdste.
andrie.
biantiinn(er)ig = veelmannig, veelhelmig. Zierbun'bertftel, = vierhonderdste (deel).
bietlitetIr u. bieintebe = veeleer, liever, eer,
:fantig; :ttalgtig =
-zijdig (-kant); -vliezig.
neen, integendeel; nitht fofOr ... at& b. =
als wel.
niet zoozeer
= vier 11 hoofdig ; -lobbig.
m. —(e)g , —e = vierde, vierendeel,
bianantig = veelnamig.
verrel, kwart.
Zierrebner, tn. = veelprater.
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bierItte = viermaal.
bierintalig = viermaal herhaald, viervoudig.
bier'ntattn(er)ig = vierheimig, viermannig.
bier'Ittottattic# = viermaandelijksch.
Zier'bfiinber, in. —a, —; bierWiinbige
Stanone = vierponder.
bier'llriib(drin; :rub(e)rig; .faitig; :fauna =
vier 11 wielig; -riemig (-riems); -snarig; -zuilig.
bier'frlyriitig =--- pootig, stevig gebouwd, robuust, vierkant.
bier' ii feitig ; :WWII; :fitiig == vier II zij dig ;
-lettergrepig; -persoons .. (of met 4 zitp laatsen).

Zirginia.

bier'Aebn = veertien.
Zier'3etinenber, m. —a, — = hert met 14
takken, veertienender.
bier'5efintiinig = veertiendaagsch.
biersAciinte ber (bie, bad) = de (het) veertiende; ,2ublvig ber Z. ob. 2ubivig XIV. =-Lodewijk de Veertiende (XIV).

Zier'3elottel, f. = veertiende (deel).
bierV1jotten4 = ten veertiende.
bier'3ellig = vierregelig.
bier'3ig = veertig; er bat bie b. bunter bem
91tictett = hij heeft de 40 achter den rug;
er ift tief in ben bierafgen = diep in de 40.

bier'fOaltig = vierspletig: met vier kolommen Zier'aiger, m. —a, — = veertiger, veertigjarige; lid van den Raad van Veertigen; een
(druks).
bier'fliiittnig = vierspannig, met 4 paarden van 't 40ste regiment; in ben b. jatjren =
tusschen 40 en 50 jaar, tusschen '40 en '50.
(bespannen); b. fabren = met de vier rijden.
bier' Ilibitlig; :ftintntin = vier ;1punti g; -stemmig. bier'aigiabrig = veertigjarig.
bierltkiig = van vier verdiepingen, 4 ver- bier'Aigite ber (bie, baa) = de (het) veertigste.
diepingen hoog.
9gier'aittitel, 1. —a, — = veertigste (deel).
bier' ftrobbig = van vier strofen of coupletten. biersaitilften = ten veertigste.
bier t 3igtagig = veertigdaagsch, van 40 dagen.
bieritiinbig = van 4 uren, vierurig.
bier'ainfig = vierpuntig, viertandig.
z;iert, f. —(e)a, —e ..,-= kwart, vierde.
Zinilan3', tr. — = waakzaamheid.
bierliigig = vierdaagsch.
bierlaufettb u. biertattlenb = vierduizend. aligi'lie, tr. —, —n = vigilie, nachtwaak;
biertauleubtte ber (bie, bag) = de (het) vier- vooravond (van een hoog feest), (nachtelijke)
zielmis vOOr de begrafenis.
duizendste.
Zierterfenbftei, f. = vierduizendste (deel). bigilie'ren, fcbtn. (b.) = vigileeren, oplettend
uitzien of toezien.
bier'te = vierde.
%Monate (spr.: vienjette), tn. —, —n = vignet
bier'tetvlb = vierdehalf.
bierleilen, fcbtv. (b.) = in vieren verdeelen; (versiering op drukwerk).
vierendeelen.
%liar', m. —(e) g , —e = vikaris, plaatsvervanger, hulpgeestelijke.
bierleifig = vierdeelig, in vieren verdeeld.
Zieritel, f. —a, — = vierde (deel), kwart; Alitariat', f. —(e) g , —e = vikariaat, vikaris25 stuks; kwartier; wijk ; ein b. 43funb, eine ambt, vikarisplaats.
V. Veite = een kwart pond, mijl(maar:baa . bitar(i)ie'ren, ictiv. (t,.) fur einen = voor iem.
einer %tette); emu . auf eing = kwart(ier) over waarnemen, iem. vervangen.
twaalf: bra Z. auf eitta = kwartier voor een; Zifstor, m. = Victor.
tuir tjaben erfteg Z. = eerste kwartier.
Zirto'ria, tv. = Victoria; ll. fcbief3en = schieZier`tellIbonen, m.; .centner, m.; :Wife, tn. = ten om de overwinning to vieren.
kwart ii vel ; -centenaar ; -hoeve.
Zlitori'ne, tv. = Victorina.
9:Merl-diem 1. = kwartaal, drie maanden, Ziftualien, 431. = victualien, levensmiddelen.
trimester.
93iftualiettlliinbler, m. = kruidenier, hanbierleliiiiirig = van drie maanden (lang), delaar in comestibles.
drie maanden durend.
ZHU, tv. —, linen = villa, landhuis.
bier'teliiOrlic# = van drie maanden, per gmegaiatue (spr.: wielêdzjatoer), tn. —,
—en = villegiatuur, ('t) buiten wonen.
kwartaal, alle 3 maanden.
ZierlellInteile, tv.; :note, tr.; .liaute, iv.; 9:3in'cen3, m. = Vincentius.
f.
=
kwartlimij1;
-noot;
-rust;
-pond
93inbitotion',
iv. — = vindicatie, aanspraakzlgunb,
making, opeisching.
(of vierde pond, verrel).
9:11erleN110err, :nteifter, m. = wijkmeester. bittbisie'ren, fcbtn. (b.) = vindiceeren, eischen,
opeischen, aanspraak maken op.
Zier'telftuttbe, iv. = kwartier (uurs).
WerleIftiinbia = van een kwartier (lang).
Zitt'Aelt3, m. = Vincentius.
bierlelftiinblici) = om 't kwartier, elk kwartier. Zio'le, tr. —, —It = viooltje; altviool.
Zier'tellItet, m.; :ton, m.; :tonne, tv.; Willett' = violet, paars.
:tumbling, iv.; .3entner, tn. -,--- kwartllmaat; Ziolinibogen, m. = strijkstok (voor een viool).
-toon; -ton; -draai (-zwenking); -ton.
Zioti'ne, iv. —, —n = viool.
bier'ten4 = ten vierde.
Zioliniff, m. —en, —en = violist, vioolspeler.
bier'unba4jt3ig, bier'unbbreitig 2c. = vier Ziolin'Ilfaften, m.;; znoten, 931.; .twartett,
f. = viool 11 kist; -muziek ; -kwartet.
en tachtig, vier en dertig enz.
Zie'rung, tr. —, —en = vierkant, vierhoek, Ziolin'll fate, ID. ; :fcbtiiffei, m.; : foto, f. =
kwadraat, kwadratuur; (bouwk.) viering.
vioolllsnaar; -sleutel; -solo.
Zierbier'teltet, m. = vierkwartsmaat.
Ziolin'llfWeler, In.; .ftitnnte, to.; :birtuofe,
Ziedualbliatter see, 93ierlualbltatterfee, m. = vioollIspeler; -partij; -virtuoos.
Volinicell' (spr.: wiotatsjell), f. —a, —e =
m. = Vierwoudsteden Meer.
violoncel, cello.
bierluittftegig = vierhoekig.
van
vier
weken;
alle
vier
Ziolonceffiff, m. —en, —en = (violon)cellist.
bierluiiitentlic# =
weken, om de vier weken.
Zi'per, tv. —, —it = adder.
foteriviiitig = vierweeksch.
/31'rentent (uitspr. Fr.) = virement ('t overbier'Actifig = met vier punten of tanden, vier- brengen van een bedrag van een deel van
tandig, vierpuntig.
't budget naar een ander).
93irgil', 111. = Virgilius.
Ziers 3abl, tv. = getal vier, viertal.
bierigitittig ; .3e1ig = vier litandig, -teenig. Zirgiinia, tn. = Virginia.
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Zirgi'niatabal, in. = Virginiatabak.
Virginia.
Zirgi'nien, f.
birgrnifd) = Virginisch.
tv. = viriele stem, ten voile
geldige stem van ieder kiezer afzonderlijk.
= virtueel.
Zirtuole, m. —n, —n = virtuoos (vaardig
kunstenaar).
— = virtuoziteit, kunstMirtuotitiir,
vaardigheid.
= visa (handteekening voor
9:31.1a, f.
gezien).
bi&a:biS' (spr.: wiezawie) = vis-a-vis, tegenover.
— = vis-a-vis, overbuur.
ZifabW,
Zifter', f. —(e0, —e = vizier (aan een helm,
aan 't geweer); einen auf bem
Oben
iem. in 't vizier, in 't oog hebben.
bifie'ren, fcbiu. (b.) = vizeeren (voor gezien
teekenen); ijken; aanleggen, mikken.
— = ijker.
Zifie'rer, m.
Zifiregelb, f. = ijkgeld.
= vizier 11 korrel; -lijn.
%ifter' torn, I.; :Unto,
— = vizeering; ('t) aanleggen,
Zitte'rung,
mikken; ijk.
—, —en = vizioen, verschijning,
9311ton',
fantazievoorstelling.
—(e)4, —e = visionair, geesteziener, fantastisch droomer.
Zifitation', tn. —, — en = vizitatie, onderzoek, doorzoeking.
Zifitaitor, m. —4, ..to'ren = viziteur, doorzoeker, keurder.
= viziete, bezoek.
%little, w. —,
931111min/etc, iv. = vizietekaartje.
viziteeren, anderbifitte'ren, 1cbin. (b.)
zoeken, doorzoeken, keuren.
= op zicht, op vertoon (van
: a.
een wissel).
931'funt, 1. —4, .. fa u. —b = visum (handteekening voor gezien).
— = visum repertum
931'funt reber itunt,
(verslag over de bevinding van de lijkopening).
bunt'
vitaal, van 't leven, levenskrachtig.
=
111.
levenskracht.
(spr.: vietsieus) = vicieus, slecht, boosaardig, bedorven.
= vitrine (glasachtig oog931tri'ne, iv. —,
vocht; glazers kast met uitgestalde voorwerpen).
Zitria, in. u. T. —(e) = vitriool.
bitriol'artig = vitrioolachtig.
:gel% m. = vitrioollIaarde ;
Zitrior erb e,
-geest.
vitrioolhoudend.
bitriorbaltig =
tv.;
f.; :faure, iv. =
vitrioolstokerij, -olie; -zuur.
bib = opgewekt, flink, levendig.
bi'bat! = vivat! (hij) level
— en = vivisectie (ontMibifeition',
leding van levende dieren).
ali'vabmiraf, m. = vice-admiraal.
93-raegraf, m. = vicomte.
931'3elltanater, m.; rfiinig, m.; :fonful, in.;
:braftbent, m. viceilkanselier; -koning;
-konsul; -prezident.
93Voluirt, m. = gerant.
tv.; qtrafo, . (ob. :Wm
in.) = buurtilspoor; -weg (bijweg, die straatof postweg is).
%M OM, nt. —(e)4, —e = vidame (beschermheer van een met wereldlijke goederen beleenden geestelijke).
5. = borigen ,Z5'abre4: van 't vorige jaar.

Zogter.

zie fantleinber.
bfiftnifch, zie
93110, f.
—e = vlies, vel, yacht;
ba& gotbene Z. = 't gulden vlies.
Zfiffingen, (ook) Zlieffingen, f. =Vlissingen.
b. WI. borigen 93tonate4 : van de vorige maand.
Zo'catib(u0, zie Zoratib(u4).
bocieren, zie bolleren.
m. —4, Mget = vogel; frit, Z., ober
ftirb je hebt te kiezen of te deelen; jebem
Z. gefafft fein Weft = iedereen vindt gewoonlijk
zijn einen woning de mooiste; jeber Z. fingt,
zfe ibm ber Sclinaber gennabfen ift = ieder
vogeltje zingt, zooals 't gebekt is; er bat ben
abgefcboffen = hij heefi den vogel geschoten, hij heeft 't beste gewonnen; ein fofer
= een slimme vogel of snack; tuftiget
=
vroolijke klant; et bat einen
= hij is een
beetje raar, niet erg snik.
Zo igeill art, iv.; :Dauer, m. (ob. 1.) vogellisoort; -kooi.
Zo'getbeerbannt, m. = lijsterbesseboom.
Zo'netbeere, tv. = lijsterbes.
= valkejacht.
Zotgelbeiv,
= vogeltje.
ZiYgetrben, f.
m., :beuteret (ob.:beutinta),
tr. = vogel 11 wichelaar ; -wichelarij.
Mo'getbunft, = musschehagel, musschestof.
Zotgelfaug, in. = vogelvangst, vogeljacht.
Zo'geffiinger, m. = vogelaar.
= jachtgeweer.
Zo'getflinte,
Zo'nefflug, in. = vogelvlucht.
ba'aelfrei = vogelvrij; filt b. erffiiren = vogelvrij verklaren.
Zo'getfuff, m. = vogelpoot (ook plantn.).
voge111Zo'clefIlfutter, 1.; :garn, f.; :haul,
voeder (of -voer); -net; -huis (of voliere).
= broeitijd; broeikooi; groote
ghegeltede,
vogelkooi.
Zo tgetberb, in. = vinkebaan.
Zo'gettiriMbaunt, nt. = vogelkersboom,
kriekeboom.
= zoete kers; vogelkers.
Zo'gelfirflte,
= eendekooi.
Zo'gelfoie,
nt. = vogellikunde
Zoi geljunbe, iv.;
(ornithologie); -lijm (mistel).
Zo'gettnaierift, m. —(e)g , — e ; Zo'Retntiere,
—n = (een plant) muur, murik.
m.; :nett, 1.;
Zo'getlintitcf),
elk ; -m est ; -nest;
1.; :orgef, ib. =
-net; -orgeltje.
Zo'gelberftl eitibe, tv. = vogelperspectief,
vogelvlucht; au4 ber ob. in Z. geAelcbnet =
in vogelvlucht geteekend.
=Zos gefilbfeife,
frOau, tv.; :fitauer,
vogelilfluitje; -wichelarij; -wichelaar.
=frkiefgrt, f. = voge111Zo'nellIftfieurte,
verschrikker; -schieten.
Zo'geffifirot, f. = musschehagel.
= vogelspin.
2.o'gelfbinne,
glo'geirtange, tv. = vogelroede, vogelstang.
Zoi gefftenen, f. = vogelvangst.
Mo'geffteffer, m. = vogelaar.
Mimet:StrattfrMolitir,
= struisvogelpolitiek.
Zogel:Stranfr:91egientent = struisvogelreglement.
Zo'gefftriti), m.= ('t)trekken van de vogels;
tijd van 't trekken.
Zusgelbaide, to. = vogelwikke.
Zo'getputt, tn. = vogelteelt.
Zogefen, $f. = Vogezen.
— = vogelaar.
%Wirier, m.
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Vogt, m. —(e)&, Zilgte = bewaker, beschermer,
slotvoogd; bestuurder, administrateur; baljuw:
politiedienaar, diender; (vroeger ook zooveet
als) kommissaris van politie.
—, —en = administratie, beheer;
Zoatei',
gevangenis.
boatettM = onder ('t ressort van) den baljuw
staande, van den baljuw.
= woord, woordje.
—,
Zoicebel,
ZolasbelbuM, Zotabular', f. —(e)4, —e =
vocabulaire, woordelijst.
Zoiar, tn. —(e0, —e = klinker.
Zofatilation', iv. —, —en = vokalLzatie ('t
aanbrengen van klinkers; zangoefening met
enkel klinkers).
vokalizeeren.
boratifie'ren, fcbiv. (ti.)
Zotallonaert, f. = vokaal concert, zangconcert.
Zotat'inutir, iv. = vokale muziek, zang.
%ofatton', iv. —, —en = vocatie, roeping.
Zo'lath) U. Zoratitr, m. —(e0, —e = vocatief.
bi = snaak, slimmerd.
Zolatibu4, m.
but. = volumen : deel.
= volant.
Zotant' (spr.: wolan), m.
wereldtaal.
=
f.
93,olte're (spr.: wolljêre), iv. —, —n = voliêre.
Zi3ffer = yolk, natie, menigte,
f.
troep; ein 93.. Rebbilbner = een vlucht patrijzen; ein Z. 8fenen = een zwerm bijen.
bolVartat = volkarm.
— = volkje.
Zii1VMett,
Z011erlIbefMrelbung, tn.; :frieg, m.;.,funbe,
iv. ; :ref*, f. = volke II beschrijving (or
ethnografie); -krijg; -kunde; -recht.
ballerrecbtilM = volkerechtelijk.
volksstam.
Zailerfobaft, iv.
Zallerfebtaitt, iv. = Volkeslag (bij Leipzig,
Oct. 1813).
= volksverhuizing.
Zatiferloanberung,
niglifeb = nationaal.
botrreleb = volkrijk.
Zottrilabftimmung, :antuait, m.; :auf:
nag, en. = volkslistemming; -advocaat;
-oproer.
3olf4'llaufftanb, m.; :alObrucr, m.; :bant,
= volksilopstand, -uitdrukking; -bank.
ZolffrIbefebtut, m.; AnuO, f.; :blobter, tn.=
yolks ll besluit ; -boek ; -dichter.
ZoliClblebtung, tn.; 4010, f.; :feinb, m.=
volkslldicht; -epos; -vijand.
bolNleittblicb = volksvijandig.
Zoff4' llfeft, T. ; : Reift, in. ; qiefann,
=
yolks feest ; -geest ; -(ge)zang.
:gun% iv.=
ZoltiVIlgetviibt, f.; =glaube,
yolks p gewoel ; -geloof ; -guest.
ZoffivIlbaufe, ni.; :beer, f.; :berrfcbaft, in.=
yolks hoop ; -leger ; -heerschappij (-regeering).
ZoliClIflaffe, :trim m.; :Iebrer, m. =
volkslIklasse; -oorlog; -onderwijzer.
f.; :mann, m.; :ntiirMen, f. =
volksfilied; -man; -sprookje.
= voor 't yolk geschikt, populair, yolks...
to.; :menge, iv.; :Poefie,
= yolks II melodie (-wijs) ; -menigte; -pobzie.
ZoliCHrebtter, m.; :reglerung, to.; :fa*,
ha. = volksilredenaar; -regeering; -zaak.
.2 olf4'llfage, to.; :fM14jt, to.; =f4trift, to.;
: frOute, ID. = volksilsage; -laag; -geschrift;
-school (openbare lagere school).
ZoliCfrixaciirer, m. = openbaar onderwijzer.
ZoliCfMultuefen, f. = openbaar lager onderwijs.

Zottnenuff.

2Jolf4'11fItte, tn.; :fOrache, to.; :ftauttat, m.
yolks 11 gebruik ; -taal ; -stam.
= stem van 't yolk.
ZoliCf-tintine,
Zo1141 ftintntung, iv. = stemming onder 't yolk.
volkstribuun.
Zolf&tribun, m.
ZotiCtunt, 1. —(e)& = volksaard, volkskarakter, nationaliteit.
bolfiTtiintriM = nationaal, gemeenzaam,
populair, yolks...
ZoIN'Iluttruben,
:unterricbt, tn.; :tier:
etn, = volkslionlusten (of -woelingen);
-onderwijs (of openbaar lager onderwijs);
-vereeniging.
Zolf4qberfammiung, to.; :bertreter, m.;
:bertretung, iv.; m. = volkslivergadering (of -bij eenkomst); -vertegenwoordi ger;
-vertegenwoordiging; -wil.
ZoIN'tvirtfMaft, to. = staathuishouding,
staathuishoudkunde.
boliCtoirtfebafttiM = staathuishoudkundig.
ZoIN'tvirtfebaftaebre, = staathuishoudkunde.
Zolf4'lltuut, to.; =Aiiblung, to.; :3eitung,
= yolks woede ; -tolling; -blad.
boll = vol, gevuld, geheel, dronken; efn (fie:
ficbt uofler 91arben, boti bon 91arben = vol
litteekens; er ift nocb gam, bort babon = hij
is er nog geheel vol van; ber Eaat ift boner
2eute, nett bon £leuten = vol menschen; er
ftecft gang b. bon Oefcbicbten = hij zit vol verhalen; eine bone Stunbe = een vol uur; man
ninunt ftjn nicbt fur b. ob. man fiebt ibtt nicbt
fur b. an = men ziet hem niet voor vol aan;
au4 bem botten = uit een mime beurs, uit
een overvloedigen voorraad, volop, in de
ruimte; att& bem bonen teben = volop 't leven
genieten; b. nub gang = geheel en al; zie
ook fleige, Occf&, taut, Eitunb.
bottattr = volop, in overvloed, ruim; b. au
tun baben = ruim werk hebben.
alorrbab, f. = vol bad.
a.;.o ft 11 a Ott, iv. = spoorweg eerste klasse.
= voile baard.
Zottliart,
Zolrbauer, tn. = eigengeerfde.
bottibereMtlat = ten voile gerechtigd.
bortiberelten, fcbita. (b.) = volledig uitrusten.
Zoirbefith m. = vol bezit.
Zoirblut, 1. —(e)i;, —e = volbloed(paard).
= volbloedig.
Zotrbintbferb, f. = volbloed(paard).
volbrengen, uitbortbrinsgen, unr. (b.)
voeren, volvoeren.
ZotIbrin'aung, tn. — = volbrenging enz.
botrbiirtia = van dezelfde ouders, vol.
volgestort, volgefourneerd.
botreinge3abit
bottett'ben, ftbiv. (ii.) = voleind(ig)en, voltooien, afmaken; er bat botfenbet = hij is
gestorven ; bolien'b e t= voltooid; volmaakt;
bonenbete Zatfacbe = voldongen feit, fait
accompli.
bott'ettb = geheel, geheel en al, volkomen,
totaal, in 't bijzonder, vooral; ook nog.
— = voleinding, voltooiing;
Zotten'butta,
volmaaktheid.
Mille ha. — = volheid, overvloed; voilemaan.]
Zaffereig, iv. —, —en = zwelgerij, brasserij.
volvoeren, volbrenfcbit). (b.)
gen, uitvoeren.
vol gevoel, volheid (des
f.
harten).
Zoingebalt, m.; :genut m. = vol gehalte;
vol gent.
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bolt'II ge4if
-gestopt.

eito0 rt = von gepropt ;
;
Zontetualt, = volstrekte of voile macht,
boWniiitig = ten voile geldig; voornaam;
onwraakbaar (bewijs).
boWbaarig = geheel behaard.
— = beheerend vennoot.
Zoalytfter, m.
botritattin = van goed gehalte.
— = volheid; dronkenschap.
ZoWinit,
Worrijering, nt. = voile haring.
biii'lig = volledig, vol; geheel, geheel en al,
volmaakt, totaal.
= meerderjarig.
— = meerderjarigheid.
bortiont'uten u. botriontuten = volkomen,
volmaakt; ruim (kleed); korpulent.
vol—
93oit1ont'uten1nit u.
maaktheid.
bolisfiirnift = volzadig, vol korrels; (van leer)
goed generfd.
Zoirfraft, ID. = voile kracht.
botriaftig taben = (schip) geheel volladen.
bon'faufen, ft. (f.) = volloopen.
—, —en = volmacht.
Zoft'utacbt,

Zonnaditgeber, tn. = volmachtgever.
Zoinnottb, nt. = vollemaan.
Zolfutonbgefirbt, f. = voilemaansgezicht.
bortlifrobfett, fcbtn. (b.) = volproppen, volstoppen.
bottlaftig = heel sappig, vol sap.
f. = drie- tot vijf masten voerend
fregat.
Zott'fbur, tn. = normaalspoorwijdte.
bott'fburig = met normale spoorwijdte.
= volledig, geheel, kompleet;
um ba& Ungtild b. iu macben = tot overmaat
van ramp.
— = volledigheid.
43oirftanbigteit,
botiftrettbar te voltrekken.
voltrekken; ten
botiftreclen, fcbril. (1.)
uitvoer leggen; [uitvoeren].
— = voltrekker,
qloffitrecler, m.
voerder.
Zoititreclung, tv. —, —en = voltrekking,
executie.
ZoifftreefuttOberfaigett, f. = executie.
borrtiittenb = (helder) klinkend; (van rijm)
vol, rijk.
boinvertig = volwaardig, de voile waarde
hebbende.
boiritoicOtin; =A i11ig = void' wichtig ; -tallig.
bo1131e'ben, ft. (b.) = voltrekken, uitvoeren,
ten uitvoer brengen; bekrachtigen; fir!) b.=
plaats hebben; b o 1 ta I e`b enbe IZematt = uitvoerende macht.
voltrekking, uitvoeZo1131e4ung,
ring.
aloffAug', m. = ('t) voltrekken.
Zolontar', m. —(eA —e = volontair.
volt (maateenheid voor
%oft, f.
electrische kracht); 2 Z. = 2 volt.
— = Voltairiaan.
Zoltairia'ner, rn.
voltaasch, galvanisch; bottaffce
boVtaifcb
edufe = kolom van Volta.
— = voltameter.
Zollauteter, (u. tn.)
—rt volte (wending, zwenking
Zolle,
in de rijkunst; kunstgreep met de kaarten);
fcbtagen = behendig de kaarten verbie
wisselen.
—e. u.
a3ottinette (sp.: woltizjeur), m.
—4 = voltigeur.
(f).)
=
zjieren),
(spr.:
.
.
boitigie'ren
voltigeeren.
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Zottigier'bferb, f. = (gymn.) springpaard,
houten paard.
Zott'uteter, (u. en.) = voltmeter.
= beweeglijkheid, snelZolubititar, iv.
heid, radheid.
—u. .. mina = volume(n),
Zotteuten, f.
inhoud, omvang; boekdeel.
boinutittiW = volumineus, van grooten omvang, omvangrijk.
bout = bon bent.
botuVren, fcbtb. (b.) = vomeeren, braken.
Zomittif 1. — (e0, — e = vomitief, braakmiddel.
bon, $riip. mit Zatib = van; b. obeli, b. unten,

b. innen, b. auf3en, = van boven, v. onderen,
v. binnen, v. buiten;
jenfef0 bei teer0 =
van gene zijde van de zee; born 93torgen
ium Menb = van 's morgens tot 's avonds;
born Montag bti aum areitag = van Maandag
tot Vrijdag; b. often btu eeften = van Oost
tot West; bon jugenb auf = van jongs af;
b. beute an, b. ba an = van vandaag af, v.
toen af; afters ber = van oudsher; b. Mei=
tent = van verre; b. bornberein = van te
voren, a priori (zie lager); er rebet b. mir = hij
spreekt van (over) mij; ein Oaum b. 3 guf3
im Zurcbtrieffer = van 3 voet in doorsnede;
einer, einige b. ben fftannern = een, eenige van
de mannen; Me Vilfte b. bem either = de
helft van 't zilver; ber if:mete b. ben Zrii%
bern = de jongste van de broeders; er ift
Fein greunb fawn Reben = van lange
redeneeringen; eine %rt b. Ralf = een soort
(van) kalk; ein ecbimn-ter b. eornefitV = een
zweem van eergevoel; gro3 b. eucb.?,= groot
v. gestalte; icb fenne ibn $erfon, b. Km:
geficbt = van persoon, v. aanzien; ein ecburre
b. (einem) tebienten = een schurk van een
bediende ; bie %uOilbrung b. tinternebmungen =
van ondernemingen; bie Slot b. Zaufenben =
van duizenden; er bat feinen Zegriff b. beef er
eacte = van deze zaak; b. SSottei Onaben =
van Gods genade, bij de gratie Gods; door:
ber Zattm tvurbe born einbe umgerfffen = door
den wind omgerukt; icb taffe mir nicb0 bon
ibm befebten = door hem bevelen; zonder
voorz.: je bey = altijd; @runb atO =
geheel en al; b. neuem = op nieuw; b. born,
herein = dadelijk, a priori.
boneittan'ter = van elkander, vaneen.
bottniiiten = noodig, van noode.
bonftartett, zie rta tten.
bor, $riip. mit Dativ and Akk. = voor: er
ftebt b. ntir = hij staat voor mij; er fiilit b.
mir nieber = hij valt voor mij neer; er gebt
b. mir ber = voor mij uit; er fliebt b. mir =
vlucht voor mij; er erfcblen b. bem Micbter =
verscheen voor den rechter; er nabm ben but
b. mir ab = voor mij af; ficb bar einem bemil,
tigen = zich voor iem. vernederen; einen b
feinem 1einbe fcbilten, berftecren = iem. voor
zijn vijand besehermen, verbergen; er fcbtimt,
fiircbtet ficb, erfcbricrt b. mir = schaamt zich,
vreest, schrikt voor mij; Wcbtung, %brfttcbt b.
einem baben = achtin7, eerbied voor iem.
hebben; bier finb Mir ficber b. ber Oefabr =
hier zijn we veilig voor het gevaar; b. alien
Zingen, b. alient = voor alles, in de eerste
hij kwam voor
plaats; er fant b. mir an
brei Zagen tear er bier = voor drie
mij aan;
dagen was hij hier; — er ftelit ficb b. mid) = hij
gaat voor mij staan; er fcbtug ficb bie
Stirn = voor 't hoofd; bie $ferbe b. ben
Hagen fpannen = voor den wagen; i ftarrte
46
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triiumenb b. micb bin = staarde droomend
voor mij uit; boven: bu bait ben Zorpg
'but = jij hebt de voorkeur boven hem; er
last ficb b. aften au0e5eicbnet = hij heeft zich
boven alien onderscheiden; Oetvalt gebt b.
Recbt = geweld gaat boven recht; buiten:
er ivobnt b. ber Stabt = buiten de stad;
door: er fiebt ben ealb b. tauter Otiumen
nicbt = hij ziet 't bosch niet door al de boomen, hij ziet alle bijzonderheden en daardoor
't geheel niet; onder: einem b. bie Witgen
rommen = iem. onder 't oog komen; op: er
bat nista b. bir boratO = hij heeft niets op
voor; van: er ftarb b. t.unger, b. croft =
hij stierf van honger, van kou; b. Slit beben =
van woede beven; icb fcmitte b. 9:11fibigfeit nicbt
fcblafen = van vermoeidheid; mir erelt biefen
Oraufamfeiten = ik walg van die wreedheden ;
zonder voorz.: brei Zage:t = drie dagen
geleden; b. furom = kortelings, kort geleden;
after = oudtijds; fie gebn
bc0 Zor =
ze gaan buiten wandelen; bie Zrauung gebt
ficb = de trouwplechtigheid heeft plaats;
bu bait nicbt bid bidj gebracbt = niet veel
opgespaard; i fummte ein Lifeb micb ljin=
ik neuriede een lied zoo binnensmonds.
II. bor, nacb tvie = voor als na, steeds
door; b. unb ttacb = allengs; b. getan, unb
nacb bebacbt, ljat mancben in grog 2eib ge,
rat = eerst gedaan en dan bedacht, heeft
menigeen verdriet gebracht.
bomb' = vooral, voornamelijk, in de eerste
plaats, in 't bijzonder.
Zor'Ilabettb, m., :Omuta, iv. = voorliavond;
-gevoel.
Vooralpen.
%or'atOen, $f.
borate = vooraan, voorop, aan 't hoofd; voort.
boran'etten, fc01. (i.) einem = iem. vooruitsnellen, voor iem. uit snellen.
boran'geige)tt, unr. (f.) = vooropgaan, vooroploopen; voorafgaan; einem b.= iem. voorgaan,
voor iem. uitgaan, iem. voorgaan (met een
goed voorbeeld e. d.).
boraitiOntittett, ft.(f.)= voor(aan)komen; vooruitkomen (in de wereld).
alor'anfrigag, m. = voorloopige raming of
berekening, begrooting.
= voorbereiding; voorbereialorg aitttalt,
dende inrichting, voorbereidingsschool,
Zor'anvine, lo. voorloopige aankondiging.
Zor'arbeit, iv. = voorbereidende werkzaamheid, voorafgaand werk.
bor'arbeiten, fcbiv. (1.) = vooruit werken;
einem b. = iem. met werken voorbijkomen,
iem. vooruitwerken; iem. voorgaan, iem. den
weg bereiden.
borauf = voorop, vooraan, vooraf, vooruit.
boratte = vooruit; er ift feinem Alter b. =
hij is zijn leeftijd vooruit; Cie fjaben bier bor
mir b. = U hebt veel op mij voor; fin bor',
att4 = bij voorbaat; ette. im b. empfangen =
iets vooruit ontvangen.
f, — = 't voorvermaakt erfII. 93or'aua, m.
deel, praelegaat.
tiorauCbebenten, unr. = vooraf bedenken.
borawS'bebingett, ft. (lj.) = van te voren bepalen, van te voren als voorwaarde stellen,
vooraf bedingen.
twratt4'beaa1gen, fcbtv. (lj.) = vooruitbetalen.
borau4'be3iebett, ft. = vooruit in ontvanget nemen.
vooruit ontborattVent0fangen, ft. (lj.)
vangen.

tiorbeitchlagen.

tiorau6'em0frittbett, ft. = vocrgevoelen.
borauClfatiren, ft. (lj.) = vooruit brengen
(per wagen of per schip); b„, (f.) = vooruitvaren, vooruitrijden.
borauClge4(e)n, ft. (f.); :faufett, ft. (f.) =
vooruitligaan (of -loopen, voorafgaan); -draven (-loopen).
—n = anticipatie,
Zoratt4'natime, to.
('t) vooruitloopen op.
Zuratt4ire4ptung, iv. = progressieve methode
(bij rekening-courant).
boraurIlrelfen, fct)n). (f.); oceitett, ft. (f.)
vooruit reizen; -rijden.
borau4'fagett, fcbiv. (b.) = voorspel'len, voorzeg'gen.
borattefitiden, fcbtv. (lj.) = vooruitzenden,
vooruitsturen; (een onderstelling, mededeeling e. d.) vooraf laten gaan, vooropstellen.
borawefefiett, ft. (ti.) = voorzien, vooruit zien.
boraurfetien, (b.) = (ver)onderstellen,
aannemen.
—, —en = (ver)onder93oratt4letfuttg,
stelling, voorwaarde.
Zoraurficlit, = vooruitzien, voorziening;
nacb menfcbticber Z. = menschelijkerwijze gesproken.
borau4'flittlitt = vermoedelijk, te voorzien,
waarschijnlijk; zooals te voorzien is (of was).
= vooruitbetaling.
Zorawr3Olitttg,
Zortmiteit', iv. — = vraatzucht.
tn.
=
uitbouw
(van de voorzijde).
Zorliau,
bor'bituen, fittn. (f.) = uitbouwen; vooruit
laten komen, laten uitspringen; vooruit maatregelen nemen; (ether Sacbe) voorko'men.
%or'bebartt, m.7:= opzet, bedoeling, bewustzijn ; mit Z. =imet voorbedachten rade, voorbedachtelijk.
bor'bebliMtio = voorzichtig, omzichtig.
bor'bebentett, unr. (t .) = vooraf bedenken,
beramen.
Zorliebeututtg, iv. = voorteeken, voorbeduiding.
boribebingen, ft. O.) = vooraf bedingen,
vooraf bepalen.
Zor'bebinguttg, = voorloopige voorwaarde.
alor'begriff, nt. = voorafgaand begrip.
Zor'bebalt, m. —(e) g, —e = voorbehoud, beding; geiftiger Z. = voorbehoud in gedachte,
reservatio mentalist mit Z. miner RecDte
met voorbehoud van of onverminderd mijn
rechten; unter Z. = onder voorbehoud; unter
itblicbem Z. = onder 't gewone voorbehoud.
tior'beiviten, ft. (lj.) = voorhouden (een
schort bijv.) ; voorbehouden, rezerveeren; ficb
OtecDt b. = zich een recht voorbehouden.
mit (den. =
bor'behaftlici) u.
behoudens, onder voorbehoud...
= 't is uit.
voorbij, langs; eg ift
borbet'
(bef) einem tiorbeileiten,
Miegett,
:ffiefgn = iem. voorbij (langs iem. keen)
snellen, rijden, vliegen, vloeien.
tiorbet'geige)n, unr. (f.) = voorbijgaan, langs
gaan, voorbijloopen; im Z.
in 't voorbijgaan, terloops.
borbenefingett, ft. (f.) = mislukken.
Zorbermarfst, m. = ('t) voorbijmarcheeren,
defile.
borberlIntarfcbtereu, fc0tv. (f.);:ntiiffen, unr.
(ti.); :reiten, ft. (f.) = voorbipmarcheeren;
-moeten; -rijden.
borbellfcrOeten, ft. (lj.); :CcOiffen, (f.);
qcOtagett, ft. (n.) = voorbij llschieten (er
naast schieten); -varen, -slaan (ot misslaan).
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borbeilftuflen, ft. (b.); :iverfen, ft. (0.);
:Aiefiett, ft. (f.) = voorbijstooten (of misstooten) ; -werpen; -trekken.
bor'bentelbet, bor'benannt =bovenvermeld,
bovengenoemd, voornoemd.
Zor'befiterfung, iv. = vooropmerking, inleidende of voorloopige opmerking, opmerking
vooraf.
bor'berettett, fcbba. (b.) = voorbereiden, prepareeren; einen ob. ficb Aum (fur bad) Kamen
b. = iem. of zich voor 't examen voorbereiden;
einett auf etto. b. = iem. op iets voorbereiden;
fit auf eine Rebe b. = (zich voor) een rede
voorbereiden.
Zor'bereitung, m. = voorbereiding, voorbereidsel; Z. .. en treffen = toebereidselen
maken, voorbereidende maatregelen nemen.
93or'bereitunOlifenntttlffe, V.; :Citule, to.;
:thifienfrbaft, tro. = voorbereidende kundigheden; v. school; v. wetenschap.
alor'bertcbt, itt. = voorbericht.
borsbefant = bovengenoemd, bovengemeld.
bor'befantertuatett = zooals boven gezegd is.
Zor'befitelb, tn. = voorloopige beslissing.
bor'beftraft = reeds vroeger gestraft of
veroordeeld.
bor'beten, fctiv. (ti.) = v6Orbidden, een lange
inleiding maken.
Zofbeter, m. = veOrbidder.
tior'betigen, fcbtv. (b.): einem Zino b.= voorko'men, verhinderen; ben kopf, fic/9 b. = het
hoofd, zich (voor)overbuigen.
Mor'beuguttgClutafgegel, tv.; :Intact f. =
voorbehoedilmaatregel (of preventieve m.);
-middel (of preventief m.).
Zor'bilb, 1. = voorbeeld, model.
boribilben, fcbtv. (b.) = voorbereiden; voormaken; [voor oogen stellen, aanschouwelijk
maken, zinnebeeldig voorstellen].
bor'bilblitt = zinnebeeldig.
Mor'bitbung, tv. = voorbereidend onderwijs;
opleiding.
Zor'bitbung6attftalt, :frOttle, tv. = voorbereidende school.
bor'bittben, it. (b.) = voorbinden, voordoen.
Mor'bote, tn. = voorbode, voorlooper; voorteeken.
Zor'brantitenge, iv. = voorbramsteng.
bor'brittnen, unr. (I;.) = (beweegredenen,
verontschuldigingen, klachten) uitspreken, te
berde brengen, aanvoeren, uitbrengen.
bor'buCtableren, fcbtv. (b.) = voor'spellen.
Zoffiiiinte, tu. = voortooneel, avant-scene,
proscenium.
Moriburg, iv. = voorversterking, vooruitgeschoven fortificatie.
borAriftlic# = voorchristelijk.
93ofbarf), f. = afdak, luifel.
bor'batierett, fcbtv. (Ii.) = voordateeren, antedateeren.
borbent' u. bor'bent = voortijds, eertijds,
vroeger.
bor'bemonftrieren, fct)tv. (b.) = 't bewijs
voor'doen.
bor'ber... = yoor..., voorste, eerste.
bor'bere = voorste, eerste ; bie b. Seite = de
voorzijde.
Zor'berllarOfe, W.; :arm, m.; =ban, 1. =
voor II as; -arm; -been (of -poot).
fUoriberlIbu g , m.; becr, I.; =eifen, f.= voor11voet (-bout van een geslacht dier); -dek;
-ijzer.
03or'berffange, tn. = vlag aan de boegapriet.

borerft.

Zori berlifut In. ; qlebilube, f., =geiteff, f. =
voorilpoot; -gebouw; -stel (van een wagen).
Zor'berglieb, 1. = voorste lid; voorgaande
term (in een evenredigheid); eerste gelid;
meerderterm, major (in een sluitrede).
Zor'bergrunb, m. = voorgrond; in ben Q
fteffen, treten = op den v. plaatsen, treden.
I. Zor'berbotb, to. = voorhand (ook in 't kaartspel).
II. bor'berbaittb = voorshands, voor 't oogenblik, voorloopig.
Zor'berbatO, f. = voorhuis.
Zor'berittbien, 1. = Voor-Indic.
Zor'berlliafteff, f. ; = fettle, it). ; :toff, M. =
voorildek; -bout (of -voet); -hoofd.
Mor'berillaber, m.; :taut m. = voorillader;
-poot (van wild).
Zorterfetb, in. = voorzijde van 't lichaam.
Zoribermantt, tn. = voorman; vleugelman
voorgaand endossant.
Zor'berlintaft, tn.; =matter, iv.; :ttabt, tu. =-voorilmast ; -muur ; -naad.
alor'berOfote, iv. = voorpoot.
Zor'berbotunterit, 1. = Voor-pommeren.
Zor'berrab, f. = voorwiel.
Zor'berretbe, ti3. = voorste rij.
Zor'berfath m. = voorzin; voorgaande stelling, premisse.
Zor'b e rlIfiteltret, ni. ; =fetid, f.; =fate, iv. =
voorlischenkel (of -bout); -zeil; -zijde.
Zor'berfttf, m. = voorste zitplaats; voorbank
(in een rijtuig).
Mor'berfteite, tn. = eerste plaats.
Z0Vberlifteben, m., :ftubc, iv. = voorlIsteven; -kamer.
Zor'bertett, m. = voorste deel, voorzijde.
Zor'bertreffen, 1. = eerste gelederen, voorhoede.
Zor'bertiir, tr. = voordeur.
Zor'berlIbiertel, f.; :tuage-n, m., :Aabit, m.;
:31uttner, 1. = voorilvoet (van een geslacht
dier); -stel (van een affuit) ; -tand; -kamer.
tior'briingen, fcbto. (lj.) = vooruitdringen,
voortstuwen; ficb b. = vooruitdringen, zich
op den voorgrond plaatsen, haantje de voorste
willen zijn.
bor'brittgen, ft. (1.) = vooruitdringen, door'dringen; ficii b., zie fit bor br ii n g en.
bufbrittatim = indringerig, lastig.
Zor'bruct, m. —(e)d, —e = (offleieel voor)
formulier.
bor'brudett, fcbrii. (lj.) = vooraan drukken,
als titel drukken.
lor'ebbe, m. = vooreb(be).
bor'ellett, iciti. (f.) = vooruitsnellen, voorbijsnellen.
bor'ettig = "overbid, overhaast, voorbarig,
onbedacht.
Zor'eilitifelt, iv. — = overijling, overhaasting, voorbarigheid.
bor'engenoinnten = vooringenomen.
Zor'eftertt, 43f. = voorouders.
boventOfinben, ft. (b.) = voorgevoelen.
bor'entbalten, ft. (b.) = (iem. zijn loon, zijn
deel) onthouden.
3or'entfc0eibuttg, iv. = vroeger gewezen
vonnis.
Zor'erinnerung, ba. = waarschuwing, opmerking vooraf.
Zor'erfliirung, tv. = voorafgaande verklaring.
Zor'entte, iv. = eerste oogst.
borerft' = van te voren, vooraf; vooreerst,
't eerst, voor alles; voorloopig.
46*
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bor'eriviiblen, fcbtv. (b.) = vooraf of vooruit heid of beslist optreden of handelen; gegen ben
kiezen; voorbeschikken.
aeinb b. = tegen den vijand optrekken;
gericbtlicb gegen einen b. = iem. gerechtelijk
bori eriviiimt = voormeld, bovengenoemd.
bor'eriviibutermaten = zooals boven ver- vervolgen; mit einer atage b. = tot een klacht
overgaan ; bor f idj ge4(e)n = plaats hebben.
meld of gezegd is.
II. Zor'nel)(e)n„ 1. = gang van zaken, proces,
bor'er3iiblen, fcbtb. (b.) = voorvertellen.
vooruit opeten of opeten optreden.
bor'effen, ft. (b.)
wat men nog niet verdiend heeft.
bor'neigen, fcbto. (b.) = voorspelen.
— = krachtoverbrenger
borlabeln, fcbtb. (b.) = maar wat voorpraten Zor'nelene, f.
(bij kleinere machines).
vertellen,
voorfabelen.
of
Mor'fabr, nt. —en, — en = voorvader, (meerv. Zor'gentait, f. = voorvertrek.
voorouders, voorvaderen).
bor'llenteibet = voormeld.
= genot vooraf.
bortfatrett, ft. (f.) = (einem, iem.) vooruit- Mor'gettufb
rijden, voorbijrijden; (met 't rijtuig) voor:- 3orlgerictjt, f.,• ,nefriyhtte,
= voorMgerecht; -geschiedenis.
komen, komen aanrijden; ben Hagen
taffen = 't rijtuig laten voorkomen.
bor'neriicit = gevorderd (leeftijd); verge9jorlaff, m. = voorval, geval, gebeurtenis, vorderd (seizoen); in b ..em Miter = op geongeval, avontuur; drukker, lichter (in een vorderden leeftijd.
uurwerk); (geneesk.) verzakking.
= voorhistorisch.
borlatteit, ft. (f.) = voorvallen, gebeuren; Zor'gefrinnact, m. = voorsmaak, voorpret.
(naar voren) uitsteken, uitpuilen, verzakken. bor'nefe4eit! = opgepast! voorzichtig! pas
alorsfaltenfieit, to. —, —en = (kanselarijstijl), op ! uit den weg!
Zori nefelite(r), m. = meerdere, chef, supezie Zorfall.
rieur.
Zorsfertter, nt. = voorvechter, kampioen.
%I:wife-ter, to. = voorfeest, feest vooraf, voorpret. bor'oeftern = eergisteren.
boegeftrig = van eergisteren.
Morlenfter, = tochtvenster; vensterluik.
vinden, aanwezig be- Zorigiebet, m. = voorgevel.
bor'finben, ft. (b.)
aanwezig zijn.
borigreifen, ft. (f.): einem b. = iem. voorvinden; WO b.
borlfiegen, ft. (1.) = vooruitvliegen, voorbij- ko'men ; in iems. bevoegdheid ingrijpen • einer
gage b. = een vraag voorbarig behandelen,
vliegen.
Zor'ffiifle, to. = recht om vooruit te vlotten. op lets vooruitloopen; een handje helpen.
bbeffuttletit, fcbto. (b.) = (einem etio.) voor- bor'greiffirft = vooruitloopend, voorbarig.
liegen, op de mouw spelden.
bors haben, unr. (f.) = (schort, servet)
voorhebben; (boek, opstel) onder handen
Zor'flur, m. = vestibule.
= voorvloed; wegvloeiing van hebben; (iets) van plan zijn, voornemens zijn,
Zoriftut,
't water.
in den zin hebben; (iem.) onder handen nemen,
bor'forbern, fcbm. (b.) = oproepen, dagvaar- onderhouden.
II. or'taben, f.
den, dagen.
= plan, bedoeling, voorMor'frage, iv. = voorafgaande of inleidende nemen.
vraag; bie Z. fienen = voorstellen om tot de Morlimfen, in.; :IOU,
= voorilhaven;
-portaal (vestibule).
orde van den dag over te gaan.
Morifreube, = vreugde vooraf, voorpret. [Zoebaft, tn., zie Zorbattung.
borliikren, fcbto. (b.) = voorbrengen (een borlialteit, ft. (ti.) = (iem. lets) voorhouden;
paard, een gevangene bijv); laten voorkomen
einem fein Itnrecbt b. = iem. zijn ongelijk
(een gevangene); (iem. zijn ongelijk) onder voorhouden of onder 't oog brengen; duren,
't uithouden; areijcb bat bor = is stevig
't oog brengen.
Mor'gattg, m. = voorgang, ('t) voorgaan, voor- voedsel; bleier Stoff tbirb nicbt lange b. = zal
rang; voorbeeld; voorval, gebeurtenis, gang 't niet lang uithouden; ba4 Gelb bielt nicbt
bor
van zaken; proces; voorgaand geval, preceduurde niet lang.
dent; toedracht; ben Z. laten = voorgaan; Mor'4altutta, to. = verwijt, vermaning; einem
einem ben Z. lajfett = iem. laten voorgaan.
iiber OW. .. en macben = iem. over iets
onderhouden.
Zor'fiiinger, nt. -4, — = voorganger.
ZorsOartb, voorhand, voorrang; in ber
boeniingig = voorafgaand.
Z. fein, bie Z. baben=aan de voorhand zijn.
Mor'nartett, tn. = voortuin.
borban'ben=--- voorhanden, voorradig, aanwezig.
bor'naufeht, fcbto. (b.) = voorgoochelen.
93o0att'benfein, f, = voorhanden-zijn, voorMor'gebaube, f. = voorgebouw.
I. borgeben, ft. (b.) = (bij 't spel e.d.) voor- radig-zijn, aanwezigheid.
geven, vooruitgeven; voorgeven, beweren, Mor'imitg, rn. —(e)L
= gordijn, voorhang(sel), scherm (= tooneelgordijn).
voorwenden.
Mor'nebett, = voorgeven, voorwendsel. bor'4attgen, ft. (b.) = hangen voor, voorhangen;
vooroverhangen.
Mor'nebirne, 1. = voorgebergte, kaap.
bor'biingen, fdPb. (b.) = voorhangen, (gorbor'gebtirb = beweerd, zoogenaamd.
bori gebaitt = voormeld, bovenvermeld, boven- dijnen) voorhangen, ophangen.
Zort iingefrkiot = hangslot.
genoemd.
= voorhuid.
bor'nebaditermafien= zooals boven is gezegd Zor'bout,
bortnefafgt= vooropgesteld (oordeel, meening). Zor'bentb, f. = halfhemd, front.
voorlIgevecht;
borber'
u.
Oer
= van te voren, vooraf, eerst.
:gefii41,
f.
=
1.;
ZorlineferOt,
-gevoel.
bürbeebebenien, unr. (b.) = vooraf bedenken.
I. bor'geb(e)it, unr. (f.) = voorgaan, den voor- borberlieftintmeit, fcbit). (b.) = vooraf beparang hebben, vooruitgaan; naar voren gaan; len; voorbeschikken.
(van een klok) voorloopen, voorgaan; gebeu- Zorber'beftimmuttg,
voorbeschikking.
ren, geschieden, plaats hebben; energifcb, Morlyrbft, m. = voorherfst.
mit 13ntfcbiebenbeit b. = kraehtig, met vast- flaor4er'bafetn, f. = voorbestaan.
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borber'entbfinben, ft. (n.) = voorgevoelen.
Zor'foft, iv. = eetwaren, levensmiddelen,
borfor'ge0(e)n, unr. (f.) = voorafgaan, voor- comestibles.
borfor'geOenb = voorafgaand. [gaan. boaoftett, fcm. (b.) = voorproeven, vooraf
borberig = voorafgaand, voorgaand, vorig.
proeven.
bor'berrfeben, fttv. (b.) = overheerschen, glorlofter, m.
= voorproever.
de overhand hebben.
boariegett, fc0.3. (ti.), zie bornebmen.
borberlagen, fcbtu. (b.) = voorzeg'gen, voor- borlabett, ft. (1.) = dagvaarden, oproepen.
spel'len.
Zorlabutta, iv. = dagvaarding, oproeping.
= voorzeg'ging enz.
1or4er'fagung,
ZorlabuttObefebt, m. = dagvaarding.
bor1jerle4en, ft. (b.) = voorzien, vooruitzien. I3or'tage, in. = schrijfvoorbeeld, teekenborOer'berfiinbigen, fcbio. (b.) =voorspel'len, voorbeeld; (wets)voorstel, (wets)ontwerp; bevooraf verkondigen, vooraf aankondigen.
schutting; vooruitbetaling (van gelden).
bor4erluiffen, unr. (b.) = vooruit weten, eorlager, j. = voorzijde van een kamp.
van to voren weten.
bor'fariett, fcbin. (tj.) = voorstotteren.
bor'4eintelit, fcbtv. (b.) = (iem. iets) voor- Zorlattb,
voorland, buitenpolder; (bij
huichelen, (lets) voor (iem.) huichelen
vesting) voorterrein.
bor'4ettlen, fcbtv. (b.) = voorhuilen, voor- borliincift = lang geleden, voor langen tijd.
jammeren.
borlaffen, ft. (b.) = naar voren laten (komen
411cm'Olutntel, m. = voorportaal des hemels.
of gaan); toelaten (bij iem.), laten binnenbovbin' = zooöven, daar straks; [eerst, komen.
vroeger].
Zorlaffung, tn. —, —en = toelating; um
Zori binein: im
= bij voorbaat, vooraf.
bitten = verzoeken om toegelaten of binnenbor'4iftorifit = voorhistorisch.
gelaten to worden.
Zorliof, m. = voorplaats; voorportaal, voorhof. Zorlauf, m. = voorloop.
iv. = voorportaal der hel.
bors taufen, ft. (f.) = vooraanloopen, vooruitbor'Oonteriftb = voorhomerisch.
loopen ; einem b. = iem. vooruitloopen, voorbijZor'4ut, tv.=voorhoede; recht van eerste weide. snellen; (van uurwerken) voorloopen.
bo'rip = vorig, laatstvoorgaand; [vroeger].
Zorldufer, m. = voorlooper.
Zorlabr, f. = 't vorige jaar.
= voorloopig.
boViiitgig = van 't vorige jaar;
tior'faut = onbescheiden, voorbarig, haastig
ne(r) = wijn van ('t) vorige jaar.
gebakerd.
bor'iaututern, fcbtv. (b.) = voorjammeren, Zorlefien,
verleden, antecedenten.
voorklagen.
Zorlegebiatt, 1. = (teeken- of schrijf)voorZorlantuter, tv. = voorkamer; (van 't hart) beeld.
boezem.
Zorlegellaabel, tn.; affet, tn.; :nteffer,j. =
boefiintbfett, fcblv. (b.) = vooraan vechten of groote tafelvork ; gr. lope!; gr. tafelmes (voorstrijden.
snijmes).
Zor'fiintbfer, nt. = strijder in de eerste borlegen, ftiv. (b.) = er voor leggen; (een
gelederen, voorste strijder; voorvechter,
slot) er aanhangen, er op doen; (spijzen) voorkampioen.
dienen, voorzetten; (een vraag, stukken, beitiv.
(b.)
=
voorkauwen.
borlatten,
wijzen) voorleggen; her.Rammer einen ntivurf
Zorlauf, m. = voorkoop.
b. = bij de kamer een ontwerp indienen;
borlaufen, fcbtn. (b.) = voorkoopen, vooraf (motieven) blootleggen ; (geld) vooruit betalen.
Zorliittfer, m. = opkooper. [opkoopen.
ZoViener, m. — = (wat men voor iets
bnaebrett, fcbtv. (b.) = naar buiten of naar legt, bijv.) kleedje, mat (voor bed, deur etc.);
voren keeren; [(middelen) gereed houden,
vensterkussen • groote lepel.
aanwenden; (maatregelen) nemen].
Zorlegefitiofi, f. = hangslot.
Zorlebrung,
—, —en = schikking, Zorlegung,
— en = voorlegging, bloot(voorzorgs)maatregel, toebereidsel;
en legging.
treffen = (voorzorgs)maatregelen nemen.
tiorleiertt, fcbro. (b.) = voorspelen op de Tier;
Zorlentaniffe, 431. = voorafgaande of voor- voordreunen, voorleuteren.
bereidende kennis of kundigheden.
Zorlefe, in. = begin van den wijnoogst.
Zor'firrfo, iv. = voorportaal.
borlefen, ft. (ti.) = voorlezen.
itiv.
(b.)
=
er
voor
plakken,
er
boateben,
Zorlefer, m. = voorlezer, lezer.
tegenaan plakken.
Zorlefuttg, in. —, —en = voorlezing; (aan
bor'ilinnett, ft. (ti.) = bovenuit klinken.
de universiteit) college, cursus; ortefungen
I. borlontntett, ft. (f.) voor'komen, zich bOren = colleges volgen.
voordoen, gebeuren, plaats hebben; voor'ko- borletlt = voorlaatst.
men, bestaan; voorkomen, schijnen, dunken; borleurbten, fcbtv. (b.) einem = voorlichten;
even aanloopen; voortkomen, to voorschijn
met een licht voorgaan; er feuttet alien bor =
komen; [voorbijkomen, voorbijsnellen]; (einer hij gnat allen met een good voorbeeld voor.
Sate, einem) voorko'men; idj fonnte bet ibm Zorletio4ter, nt.= bijlichter; goad voorbeeld.
nicbt = ik kon hem niet to spreken krij- boriteb': b. nebmen = tevreden zijn met 'tgeen
gen; lute fommft bu mir bor? = wat moot er is; mit etin. b. nebtnen = iets voor lief
ik van je denken? b .. ben B'art0, zie bor. nemen.
fommenbenfalf&
Zorliebe, Iv. = voorliefde, voorkeur.
II. Zoefoututen, f. -= ('t) voorkomen, ('t) be- borliegett, ft. (tj.) = er voor liggen; aanwezig
staan.
zijn; bie Sate fiegt hem Ritter bor = is
borlontmenbenfart = als 't geval zich voor 't gerecht, is in banden van den rechter;
voordoet, bij voor'komende gelegenheid.
tiegen feine Oritnbe baju bor = daarvoor
zijn goon redenen (aanwezig); tiegt fjeute
Zorlontntenbeit, —, —en; ZorlontutniC
f.
—fe
voorval, geval, gebeurtenis, nicb0 bar = er is heden niets (te behandelen);
ongeval.
liegt gegen ibtt gar nicbt& bar = er is niets
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tegen hem aan te voeren; im bortiegenben
aaff = in 't onderhavige geval.
borliigen, febtv. (b.) = voorliegen.
borm = bin betn.
bor'utarben, fcbtn. (b.) = er voor maken;
(einem ettn.) voormaken, voordoen, wijzen
(hoe 't gedaan worth); (iem. iets) wijs maken,
voorgoochelen, voorfabelen; zie ook U.
bormitbett, fcbtn. (b.) = vooraan maaien.
Zor'ntaber, m. = voorste maaier.
boentatett, fcbtv. (b.) = voorschilderen.
bormalig = voormalig, vroeger.
boentaff$ = voormaals, vroeger, eertijds.
9aorintantt, zie or b er n I ann.
Mor'utar4ftettge, tn. = voormarssteng.
Zorluarfcb, nt. = opmarsch.
borntiir3firb = voor Maart 1848.
Zor'ntauer, tn. = voormuur, bastion, bolwerk, wal.
borinterien, fcbtn. (b.) = (voor later) aanteekenen, noteeren, opteekenen; nota nemen van.
Zor'uterfung, tn. —, —en = aanteekening,
notitie; 2. bon ettn. nebtnen = iets aanteekenen; nota van lets nemen.
boenteffett, ft. (b.) = voormeten.
Zormittag, nt. = voormiddag.
bor'utfttagt, = voor den middag, des voormiddags.
Zori ntittagClgottablenft, tn.; :preblgt, iv.;
:Mute, tv. = voormiddagildienst, -preek (of
-beurt); -school.
ZorIttittagClftunbe, tv.; :Ina*, tn.; :3eit,
tn. = voormiddagljuur (of -les); -wacht (van
8-42 uur); -tijd.
bor. Mt& = borigen 8onat4: van de vorige
maand.
Zorlmuttb, m. —(e)&, ..mitnber u. —e = voogd.
Zor'utiinberin, in. —, —nen = voogdes.
Zor'utunb&leftenung, tn. = benoeming van
een voogd.
Zor'utunbfebaft, iv. — = voogdijschap, voogdij.
borlituubfrbaftlicb= van een voogd, voogdij ...
Zor'ututtbfrbaft#bebijrbe, tn. = bevoegde
macht in voogdijzaken.
Zor'munbfrbaft4gerirbt, I.= rechtbank (rechter) in voogdijzaken.
Vtlor' ntunbfrbafaorbitung, tn. = voogdijwet.
Zor'inutthfcbaft4rerbnung, tn. = rekening
over de gelden van onmondigen of pupillen.
4.4or'utunbfrbaft4ftube, iv. = weeskamer.
Zor'ututtbfebaftftefett, 1. = voogdij.
boentiiffett, unr. (j.) = voormoeten, vooraan
moeten.
born, borne = vooraan, voor, van voren;
bon b. anfangen = van voren (at) beginnen;
inieber bon b. an = weer van voren of aan;
nit toobnen (ttacb) b. beratO = wij woven
voor; bon b. bib binten = van voor tot achter.
boettagetn, fcbtn. (1.) = voorspijkeren.
Zorltabme, tx).— = ('t) onder-handen-nemen
(van zaken en personen); behandeling (van
een werk).
Zor'nante, nt. = voor'naam, doopnaam; mit
betn 2.. n biet er kart = van zijn voornaam
heette hij Karel.
borit'att u. bornatt' = vooraan.
borne, zie born.
blar'nebm = voornaam', aanzienlijk, deftig,
van stand; hoog; [gewichtig, voornaam, belangrijk]; b. tun = gewichtig doen.
bor'nebuten, ft. (b.) = voor (zich) nemen;
(lets) onderhanden-nemen, beginnen; (tube.
rungen, rgiinsungen u. ti.) maken, aanbrengen;

tionfiden.

(anbtungen) volvoeren, tot .. overgaan , (iem.)
onderhanden-nemen, doorhalen, de les lezen;
WO b. = zich voornemen.
Zor'nebmett, f. = voornemen, plan; ondernemen.
Zor'nebntbeit, iv. — = voornaamheid, deftigheid, hoogheid.
bor'nebutitrb = voornamelijk, vooral, in 't bijzonder.
glor'nebtntueref, iv. — = gewichtigdoenerij,
deftigheid.
Zor'nebtnung, tv. —, —en, zie 2ornabme.
bor'nelgen tic fcbin. (b.) = (zich) voorover
of naar voren buigen.
Zor'neigung, tv. = voorkeur, voorliefde.
bornsberein: bon b. = (al) van te voren,
zonder meer, a priori.
bornlibergebengt = voorovergebogen.
Zor'ort, tn. = een van de omliggende plaatsen, kleine plaats bij een groote stad; voorstad; hoofdplaats (van een gewest).
Zor'ortlibertebr, m.; :3ug, in. = buurtllverkeer; -trein.
borVetfen, ft. (b.) = voorfluiten.
bor'Otappertt, fcbtn. (b.) = voorbabbelen.
Zorlitatf, m. = overloop, trapportaal; vestibule.
L
i or`Planb ern, fcbto- (b.) = voorbabbelen.
X5or'4ionttnern, 1. = Voor-Pommeren.
Zor'poftett, tn. = voorpost.
ZorVoftettlIblenft, tn.; :gefeebt, f. = voorpostelldienst ; -gevecht.
borinetitgett, fcbtn. (b.) = voorpreeken.
Zor'Priifung, tn. = voorexamen.
bor'quettett, fcbtD. (f.) = uitstroomen, opborrelen; uitpuilen; b .. e 8tugett = uitpuilende
oogen.
bor'ragett, fcbtv. (b.) = uitsteken.
Zor'rang, m. = voorrang, voorkeur; er bat
ben Z. bar bir = hij heeft den voorrang of de
voorkeur voor (of boven) u.
Zor'rat, m. = voorraad, provizie, benoodigdheden; fin Z. = in voorraad.
bor'riitig = voorradig, in voorraad, voorhanden zijnde.
Zor'ra0batt4, 1. = magazijn, pakhuis.
Zor'rat4tantnter, tn. = voorraadkamer,
magazijn.
Zortat4fcbrant, m. = proviziekast.
3or'raMer3eirtptU, f. = inventaris.
bor'recbtten, fcbtn. (b.) = voorrekenen.
Zor'recbt, f. = voorrecht, privilegie.
bor'rettett, fcbin. (b.) = (naar voren) uitrekken.
Zor'rette, tv. = voorrede, voorbericht, voorwoord, inleiding.
bor'rebett, fcbtv. (b.) = voorpraten, wijsmaken.
Zor'rebner, tn. = (de) vorige spreker.
93or'reiber, in. = werveltje (aan een venster).
bor'reif = vroegrijp.
bor'retten, ft. (b.) = voor(aan)rijden; (einem)
voorrijden (om to laten zien hoe men rijden
moet); vooruitrijden; (ein Zferb) voorrijden;
b., (f.) = voorrijden.
Zor'refter, m. = voorrijder, pikeur.
bor'rennett, unr. (f.) = vooraan of vooruit
rennen, (einem) voorbijrennen.
bor'rtMtett, fcbtti. (b.) = klaarmaken, klaarzetten ('t eten bij y.); ('t horloge) voorzetten,
vooruitzetten.
Zor'ricbtung, tn. -, —en = toestel, inrichting, mechanisme, apparaat; ('t) klaarzetten,
(de) voorbereiding.
Zor'rfft, m. = (voorloopige) schets, ruwe schets.
bor'ritoren, fcbtv. (b.) = (een stool e. d.)
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vooruitzetten, naar voren zetten of schuiven; Zoefebriftettbuth, f. = schrijfvoorbeeldeboek.
einem ettu. b. = iem. iets onder 't oog bren- boefthrift4ntiiffig voorgeschreven, volgens
gen, voorhouden, verwijten; b„, (f.) = (van voorschrift, reglementair, model.
soldaten) oprukken, voorwaarts rukken; vor- Zoefthub, tn. = hulp, bijstand; eerste zet,
deren, opschieten, vooruitkomen; zie b or= eerste worp; einem Z. feiften = iem. hulp
geriicf t.
verleenen, helpen, bijstaan, een handje helpen;
boerufen, ft. (b.) = voorroepen, (op)roepen. ether Sac* Z. feiften= een zaak begunstigen,
bor4 = bor baa.
bevorderen, in de hand werken; ben Z. baben
= voorzaal, voorkamer, wacht- 't eerst spelen, voorspelen.
Zoefctal,
kamer.
Zoefthu#, m. = voorschoen.
boefagen, fcbtv. (b.) = voorzeggen; voor- boefthuOett, fcbtv. (b.) (laarzen enz.) voorpraten, vertellen; [voorzeg'gen, voorspel'len]. schoenen.
— = voorzegger.
1.4orlager, m.
Zor'frie, tv. = voorbereidende school.
93oefiinger, tn. = voorzanger (in kerken); %yet' tiler, tn. = leerling van een voorbevoorzinger.
reidende school.
93°00, m. = voornemen, plan, bedoeling; Zoefthitrae, tv. = voorschoot, boezelaar.
opzet; voorwerp dat men ergens voor zet, Zoefebufb m. = voorschot; Zorfcbilffe feiften =
voorstuk; mit Z.= met opzet, met bedoeling. voorschotten geven.
boefii#Itth = opzettelijk, expres, met opzet. Zoefthufibereftt, m. = voorschotbank, kreMoefthan3e, In. = verschansing, schans.
dietvereeniging.
Zoefthetn, m. = voorschijn; mum Z. fommen, boefthufilvelfe = bijwijze van voorschot.
bringen = to voorschijn of voor den dag boefthiitten, fcbtb. (b.): ben $ferben Oafer
komen, brengen.
b. = de paarden haver geven.
93oefthitht, iv. = voorste of eerste laag.
boefthitiwit, fcbtb. (b.) = voorwenden, voorboefthicten, fcbh). (b.) = vooruitzenden.
geven, als verontschuldiging opgeven.
boefthieben, ft. (b.) = er voor schuiven, ZorlitIvaritt,
= eerste zwerm.
vooruitschuiven, vooruitbrengen; (iets) voor- boefthtuatlen, fcbtv. (b.) voorbabbelen, voorwenden; borgefcbobene aorta
buitenforten; kletsen, voorpraten.
borgefcbobener Soften = vooruitgebrachte post, boefthiveben, fcbiv. (b.) = voorzweven, voor
= iem. den geest zweven.
buitenpost; einen at& lRebafteur
voor de leus als redakteur laten optreden borifthivintruen, ft. (f.) = voorzwemmen.
(om zich achter hem to verschuilen); zie boefebtoinbein, fcbto. (b.) = voorgoochelen,
ook: Riegel
wijsmaken.
boefthieten, ft. (b.) = (geld) voorschieten, Zoefenel, = onderzeil, schooverzeil.
leenen; voorschieten (toonen, hoe men schieten boefegetn, fcbtv. (b.) = voorzeilen, vooruitzeilen.
moet); tr., (1.) = vooruitschieten, vooruitsprin gen.
boefeben, ft. (b.) = [voorzien'; to voorschijn
Zoefthiag, m. = voorslag (ook in de muziek); komen, uitkijken] overwe'gen, beramen; tith
eerste slag; voorstel; Z. aur Oilte = bemidb. = op zijn hoede zijn, oppassen, zich in
delingsvoorstel, voorstel tot minnelijke schik- acht nemen, voorzorgen of maatregelen nemen.
king; ettb. in Z. bringen = iets voorstellen. Zoefehung, to. — = Voorzienigheid.
or'fittagen, ft. (b.) = er 'kvoor slaan; voor- boefetlen, fcbtv. (b.) = vooruitzetten (den
stellen; (iem.) voordragen (voor een be- voet bijv.); er voor zetten of plaatsen; ether
trekking); overvragen; 't eerst slaan; maar ante ein krett6 b. = een kruis voor een hoot
even dorschen; (1.) = plotseling to voor- zetten; einem ettb. b. = iem. iets voorzetten
schijn slaan (van vlammen).
(een glas wijn bijv.); einen einem ffmte b. =
iem. een ambt toevertrouwen; einen einem
Zoefittan4lifte, tn. = voordracht.
voorslag (in muziek). Unternebmen b. = iem. aan 't hoofd van een
ZoefthlatOnote,
Zoefthlanftetht, f. = recht van voordracht onderneming plaatsen; ficb etiv. b. = zich iets
voornemen.
of aanbeveling.
Soefthutari, zie org efth ina cf.
Zoefeiler, m. = wat men voor iets plaatst,
boefthutecten, fcbtv. (b.) = voorproeven, bijv. hor (voor 't venster), scherm (voor den
haard) enz.
vooraf proeven; een sterken smaak hebben,
't sterkst geproefd worden, de overhand hebben. boefeuf3en, fcblv. (ti.) = voorzuchten, zuchboefthntelthetn, fc4b). (b.) = vleierijen zeggen. tend vertellen.
eor'firtt, — = voorzichtigheid, behoedZoefthneibenteffer, f. = voorsnijmes.
boefajnelben, ft. (b.) = voorsnijden; Oeficbter zaamheid, voorzorg; [Voorzienigheid]; Z.! =
b. = leelijke gezichten trekken, grimassen
pas op! voorzichtig (behandelen)!
maken (tegen iem.).
boeftelltig = voorzichtig, behoedzaam, omzichtig.
Zoefthneiber, in. = voorsnijder.
— voorzichtigheid.
boefthitett = voorbarig, overijld, lichtvaardig. Zoeftthtigfett,
boefthrauben, fcbtb. (b.) = er voor schroeven. Zor'fithOntatreget, iv. = voorzichtigheidsboefthretben, ft. (b.) = voorschrijven (als maatregel.
= voorvoegsel.
voorbeeld, als bevel, als opdracht); einem Zoefilbe,
Zucb feinen stamen b. = zijn naam aan't hoofd boefingen, ft. (I,.) = voorzingen.
van (of voor in) een boek zetten.
Zorlinger, m. = voorzanger.
boefintfluttith, zie borfitubfluttic.
boefthreten, ft. (b.) = voorschreeuwen.
= voorzitterschap, prezidium;
borIttreiten, ft. (f ) = vooruitstappen, voorait- Zoefttf,
ben Z. filbren = 't prezidium hebben, prezigaan, vooruitkomen, vorderen.
93oefthrift, tv. = voorschrift, schrijfvoorbeeld; deeren, prezident zijn.
last, bevel, order, regel, instructie; nacb = Zorifitlenbe(r), Zoeftiler, m. = voorzitter,
(handel) volgens order, (op recepten) volgens prezident.
recept.
boefoblen, fobtv. (b.) voorzingen.
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voorzomer, vroege zomer. burg) voorstellen ; tva& rteat ba& $26entiithe bar?
Sorlounner,
Zorlorge, tn. = voorzorg; Bur Z. = uit = wat stelt dat schilderij voor, wat verbeeldt
voorzorgen nemen. het? er teat ettv. = hij lijkt heel wat;
voorzorg; .. n treffen
bor'forgen, rcDtv. (D.) = vooruit zorgen.
ttlet fort bet& b.? = wat moet dat beteekenen?
bor'forgild) = zorgend, vooruitziend; uit (einem rein 1,1nrecDt) onder 't oog brengen, bie
voorzorg.
Mr b. = de kink of het horloge voorzetten;
alor'fpann, tn. —(e)&, —e = voorspan, wis- ba& faun tdj mir nicDt b. = dat kan ik mkj
selpaarden, versche paarden.
niet voorstellen, niet verbeelden; einem b. =-borfOannen, rcDtn. (D.) = er voor spannen; iem. te woord staan; einem bernitnftig b. =
voorspannen.
verstandig met iem. spreken.
ZorlOannigerb, f. = wisselpaard.
borlteifig : einem ettn. b. maMen = iem. iets
voorspiegelen.
borfpieneln, rcDtti. (D.)
voorstellen; bei ether ZeDiirbe tverben
Zor'rptegefung, tn. —, —en = voorspiegeling. bij een bestuur een verzoekschrift indienen.
1. = voorspel, preludium, voorstukje. Zoeftelluttg, tn. = voorstelling, denkbeeld,
begrip; vermaning, vertoog; verzoekschrift;
borlPiefen, rcDtn. (D.) = voorspelen.
(meer gebr, t u r rin a cD e)
einem Zorrtettungen fiber ettv. (tuegen einer
ZoisfPraciie,
voorspraak, bemiddeling.
SacDe) maMen = iem. over lets onderhouden.
borifOreften, ft. (D.) = voorspreken (om na ZurIteffunoMfraft,
=
:bermagen,
te spreken); voorzeggen, influisteren; bei voorstellin gs kracht, - vermogen.
einem b. = (even) bij iem. aanloopen;
= wijze van voorZorltellung4ittnife,
ri3recDe morgen tnieber bar = ik kom morgen
stelling.
weer; [een goed woord doers
voarllsteng,
ailrfinaMe Zorlftenge, tn.;
nt.
eintegen, (van orgelpijpen) te vroeg spreken]. -steek.
(D.) = vooruitrennen.
uorifprengen,
Zorltot m. = aanval, uitval ; (van een gebor`fpringen, ft. (f.) vooruitspringen; voor- bouw e. d.) voorsprong, uitspringend gedeelte;
springen; (van een dak, een portiek enz.) belegsel (tegen een opslag).
vooruitspringen, uitsteken;
(b.) = voor borltahen, ft. (b.) = naar voren stooten of
(i.) =
springen (om te laten zien hoe 't moet).
duwen; (troepen) vooruitbrengen;
Zor'fOrttni, m. = voorsprong, voordeel; voor- vooruitkomen, voorwaarts trekken.
springend gedeelte (van een gebouw e. d.), Zofftrafe, tn. = vroegere straf.
iem. vooruituitstek; etnen Z. bor einem getninnen = iem. borltrebett, fcipo. (ij.) einem
een eind voorkomen.
streven.
Zor'ftabt, tn. = voorstad.
tiorltreden, fMn. (D.) (hand, tong) uitsteZor'itiibter, nt. = bewoner van een voorstad. ken; (vinger) opsteken; (geld) voorschieten,
boeftiibtifd) = van de voorstad.
uitschieten.
buitenwijk.
Morltabttilertel,
borltreuen, r■ttn. (t.) voorstrooien.
Zor'ftanb, m. = bestuur, direktie; commissie; Zoeftrici), m. = streep(je vOer een woord).
hoofd, direkteur, lid van 't bestuur.
Zoeftiid, f. voorstuk.
voorstudie.
eorltattb4mitglieb, 1. = bestuurslid; com- Zofftubium,
missielid.
Zoriftufe, to. = eerste trede; fig. eerste trap.
tn.;
feDtv.
(f.)
= vooruit snellen, naar
Zoriftanb011fitiun g,
:iva4f, in. = bestuurs zitting; -keus.
voren schieten.
borltetten, ft. (ij.) = (een gat) boren, steken; bor'fiinbffutlicri = van your den zondvloed,
te voorschijn komen, uitsteken, sterk uitkomen.
antediluviaansch.
bin'tnitaen, rIttn. (D.) = voordansen ('t eerst
Zorltediirntet, m. mof, manchet.
boefteden, fcOrn. (0.) = van voren vaststeken; dansen of laten zien hoe 't moet).
= voordanser, eerste danser.
vtiOrzetten, eine Zurennabet b. = een borst- Zorliimer,
speld aandoen; ben Stopf b. = 't hoofd yourm. voordeel, winst, profijt, nut;
uitsteken; icD ftecre mir ein 3iei bur = ik stel
mij een doel.
Zoeftednabel, tn. = borstspeld, broche.
bor`fteb(e)n, unr. (D.) = (voor)uitsteken,
(voor)uitspringen; diner
ctiute, einer (fiemeinbe b.= aan 't hoofd van ... staan; (einem
Mute) bekleeden, uitoefenen; (bem Oatt&,
tverett) leiden, besturen; [aanstaande zijn, te
wachten staan (= bebor ft eD en); voor (de
rechtbank) komen].
bor'itebenb = vorenstaand, bovenstaand, voorgaand; (voor)uitstekend, (voor)uitspringend.
Zor'fte4er, m. --&, — = direkteur, hoofd,
bestuurder, chef.
Zorlteheramt, f. = direkteurs-betrekking,
betrekking van hoofd, van chef.
= bestuur, direktie.
Zoriftefierfdiaft,
Zoefteiguth, tn. = staande hond.
borfteffbar = voorstelbaar, geschikt om voorgesteld te worden, prezentabel.
tiorlieffen, Wu. (D.) = voorstellen; er voor
plaatsen of zetten; (einem Speiren) voorzetten;
(einett) voorstellen, introduceeren; ben Pager
bem Zertagten b. = den aanklager met den
beschuldigde confronteeren; (in den schouw-

kunstgreep, handigheid; cafe Zorteite getten =
alles geldt (bij 't spel).
tiorletiOaft = voordeelig, winstgevend, profijtelijk, lucratief; met winst, met voordeel.
Zoetrab, tn. = voorhoede, voortocht.
(f.) = vooraandraven, vooruitborlraben,
draven.
Zor'trag, m. —(e)&, .. trage = voordracht,
rede, wijze van voordragen, rapport, verslag;
uiteenzetting; beim niinige Z. aben, bent
Rijn* Z. batten = aan den koning rapport
uitbrengen; ettn. aunt Z. bringen = iets uiteenzetten; er Dat einen itti3nen Z. = een
mooie voordracht.
boetragen, ft. (D.) = voor (iem.) uitdragen;
verslag of rapport uitbrengen; (gedicht e.d.)
voordragen; ben Salbo b. = 't saldo (op nieuwe
rekening) overbrengen of boeken ; bartragenber
Mat = rapporteur, (aan 't ministerie) referendaris.
ZoetragClart, W.; :funft, tn. wijze van
voordragen; kunst van voordragen.
bortreffific0 = voortreffelijk, uitste'kend, uitmuntend.
— voortreffelijkheid.
93ortrefflidfireit,
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boriviegen, ft. (b.) = (iem. iets) voorwegen;
tiorftreiben, ft. (b.) = vooruitdrijven.
overwe'gen, overwicht hebben, den doorslag
Zorlreppe, tv. = bordes, stoep.
borftreten, ft. (f.) = vooruittreden, naar voren geven, overheerschen; b or tviegenb = overtreden; [even aanloopen; einem b. = 1766r we'gend, overheerschend.
iem. anders gaan, den voorrang hebben = borluintutern, febtv. (b.) = voorjammeren,
voorklagen, voorlamenteeren.
ben Zortritt bor einem tjaben].
tior dtrinien, ft. (b.) = voordrinken, 't eerst Zorivinb, tn. = voor den wind, wind achter.
bor'thinfeln, zie bortvimmern.
drinken.
Zorftritt, m.: ben Z. bor einem baben = Zorlvtitter, m. = voorwinter, begin van den
't recht hebben om iem. voor te gaan, den winter.
Zorluiffett, = voorkennis, voorweten; obne
voorrang boven iem. hebben.
Zorftru00, m. = voortroep, vooruitmarchee- mein Z. buiten mijn voorkennis.
rende afdeeling van de voorhoede.
Zorluiffettfrbaft, tv. = voorbereidende we-

unr. (b.) = voordoen;
einem b. = tenschap.
m. = nieuwsgierigheid, onbescheieinem aubor tun = iem. overtreffen; ficb b.
denheid, laakbare zucht om van alles dadelijk
= ficb 1 er b or tun = zich onderscheiden].
't fijne te weten; brutaliteit; brutaaltje;
tv. = tochtdeur, tweede deur.
zie 9f m t.
borfturitett, fcbtv. (b.) = voorturnen.
= nieuwsgierig, onbescheiden,
Zorlunter, m. = voorturner.
voorloopig oefenen, wijsneuzig, brutaal.
borlibett, fcbtv. (ti.)
Zorittiort, f. = voorwoord, voorbericht; voorvoorbereiden.
zetsel; [voorspraak].
borilfber = voorbij, weg, over.
Zorlourf, tn. = verwijt, berisping, standje;
borii'bergebenb = voorbijgaand.
onderwerp (voor een schilderij, een beeld);
Zorlibung, tv. = vooroefening.
= vooronderzoek, in- [voorwerp (van spot, beschrijving e. d.)].
Zorfunterfuebung,
itorluurf411frel, :to4 = onberispelijk, zonder
structie.
= vooroordeel, vooropgezette blaam.
Zorfurteit,
meening, vooringenomenheid, partijdigheid.
borituurf4bon = verwijtend; vol zelfverwijt.
fcbm. (b.) = voortellen.
bor'urteitOret, :lo4 = vrij van vooroordeelen,
onbevooroordeeld, onbevangen.
Zorimabit, m. = bijtand, overtand.
fcbtv. (b.) = voortooveren.
bor'3auberit,
sterk
bevooroordeeld.
bor'urteiNtion =
Zor'biiter, 431. = voorouders, voorvaderen. Zoevieben, 1. = voorteeken (ni. voorbeteeken
voor een muzieknoot).
Zor'bergangenbeit, tv.=voltooid verleden tijd. duidsel en
fcbtn (b.) = voorteekenen.
Zorsberbiir, f. = voorloopig verhoor, voor= voorteekening, voor930Vgeirbitung,
loopige ondervraging.
beeld.
Zor'berfantuttunn, tv. = voorvergadering.
boVvigen, fcblu. (b.) = (bewijs van lidmaat[or'borbern, 43t. = voorvaderen].
schap e. d.) toonen, vertoonen, laten zien;
borliorgeftern = voor-eergisteren.
borliorig, bor'bortetft = op twee na de (fur 9Innab me, aum airaept) aanbieden; [aanaankondigen, voorsperlen].
laatste, voorvoorgaand.
= vooruitgebrachte wachtpost, Zor'piger, tn. = toonder; Z. beef e& = brenZorluarbe,
ger of toonder dezes.
voorpost.
borluagen tick fcbtv. (b.) = vooruit durven, Zor'pigung, iv. — = vertoon; bet Z. = op
vertoon; op zicht.
zich vooruit wagen.
3or'vit, tv. = voortijd, oudheid.
Zoviva01, tv. = voorverkiezing.
tun'tvaiten, fcbtv. (b.) = overheerschen, op bonerten = eertijds, lang geleden, weleer,
vroeger.
den voorgrond treden, bestaan.
Zorluanb, m. —(e0, tviinbe = voorwendsel, tmegettig = te vroeg, voorbarig, ontijdig,
vroegrijp.
uitvlucht.
tiorluiira = voorwaarts; fo fommt man b.= bor'aietyit, ft. (f.) = vooruittrekken, voorafzoo komt men vooruit of verde'', tveiter b. = gaan; (b.) = er voor trekken, er voor
doen (een gordijn bij y.); naar voren trekken;
verder; [vooraan = born]; Ttarfcball Z. =
voortrekken, de voorkeur geven aan, verkieMaarschalk Voorwaarts (d. Blucher).
zen;
fdj aiebe Uein bent bier bar = ik verbortuelf = van te voren, vooraf; vooruit; bij
feteor, au
kies wijn boven bier; ft
voorbaat; vooral, vO6r alles.
— = ('t) vooruitnemen, bleiben = ik geef er de voorkeur aan te blijven.
Zotiventnabute,
vooruitbeschikken, anticipatie.
Zor'31ntter, f. = voorkamer.
Zorion, m. voorkeur; voordeel, voorrecht,
borluen'itebuten, ft. (b.) = vooruitnemen.
bor'iticinen, fcbtv. (b.) = voorhuilen, voor- voortreffelijkheid; voortrein; icb gebe ibm ben
bor feinem Gruber = ik verkies hem boven
schreien.
borltielfen, ft. (tj.) = toonen, vertoonen, laten zijn broer; er bat bide Zoreige = hij heeft
veel voor.
zien, voordendag komen met, voorleggen.
bor3iinlicb = voortreffelijk, uitstekend ; vooral,
Zorivelfung, tv. = vertoon.
Zor'Welt, = voorwereld, oudheid, oude tijd. voornamelijk, in hooge mate.
— = voortreffelijkheid.
Zor3iiglicbteit,
borluettlift = voorwereldlijk.
= prioriteitsaandeel.
Zor'pOartie,
borluenben, unr. (b.) = voorwenden.
bij
voorkeur,
vooral, bijzonder.
borluerfen, ft. (b.) = voorwerpen, voorgooien ; bor'AuOiveife=
(b.) = voteeren, stemmen,
toegooien; (einem ettv.) verwijten, voor de votie'reit,
voeten werpen; einem b. = voor iem. anders zijn stem geven aan, goedkeuren.
znentlitbe, f. = votiefbeeld, exwerpen.
Zor'hieri, 1. = hoeve (bij een grooter land- voto; wijdings-, gelofte-, herinneringsbeeld.
tv.
votief beeld, votieftafel (waargoed); bie Zoriverfe diner ieftung = de bui- Zotitrtafet,
op de aard van de ex-voto's vermeld staat).
tenwerken van een vesting.

Zotunt.
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Rao'tun', 1. —4, .. ten u... to = votum, stem. burgo = vulgo, gewoonlijk, gemeenlijk, zooals 't yolk zegt.
frt. = Ziertet: vierde, kwart.
Z. Gt. = Zereinigte Staaten.
Oulfan', m. —(e), —e = Vulcanus; vulkaan.
b. u. = bolt unten: van onderen.
bulfa'nifrb = vulkanisch.
v. v. = vica versa, en omgekeerd.
butranifie'ren, ictiv. (O.) = vulkanizeeren (aan
hitte blootstellen); (rubber) zwavelen.
butgar' = vulgair, gewoon, gemeen.
—
Vulgata (pauselijk goed- Zuffauifie'rung,
Zutgala,
—, —en = vulkanizeegekeurde Lat. bijbelvertaling).
ring.

f. = W.
Ta. = Seften; Taec4fer.
tu. = Inert: waard, geacht; Nre iv(erten) Bei=
Yen = Uw geacht schrijven.
aaabt, iv.; Taaabtlattb, f. = Waadland,
Fransch Zwitserland.
— = Waadlander.
Vaabtliinber, m.
inaabtlitubtfrb = Waadlandsch.
= Waag (rivier); water, golf.
Mum
9E9aal, iv. = Waal (rivier).
t9aare, zie eare.
Wab'beng = flauw, slap, week, kwabbig.
0.) = zwabberen, slap hantuab'bein,
gen; wriemelen.
Va'be, iv. —, --n = honigraat.
alasberlobe,'„An. — = vlammendofflakkerend
vuur. (Vlammewal waarmee Odien de slapende Brunhilde omgaf).
[Wasbertt, fc41v. (1.) = heen en weer bewegen,
zwabberen; waggelen; flakkeren].
Wait = wakker.
Taarbiaufaug, nt. = wachtparade, ('t) optrekken van de wacht.
TaaM'bett, 1. = waakbed.
Taarbsbtenft, m. = wacht, waakdienst.
—n = waak, wacht; e. Of,
alas *,
ten = de wacht houden; waken; e. Oben=
de wacht hebben; auf e. aie4en, bie be=
bie4en = de wacht betrekken; e. fte4n = op
wacht staan; bie 23a. auffteffen, abliifen = de
wacht uitzetten, aflossen; eitten auf bie 0.
brengen = iem. op de wacht (in 't wachthuis)
brengen; bie erfte e. = de eerste wacht (tijd).
tua'rben, fc4iv. (4.) = waken, wakker zijn; (bet
einem g ranfen, fiber einen [soms:iiber einem])
waken.
tua'ebeftebenb = op wacht staand, wachthebbend.
Warblrei = vrij van de wacht.
Wartybabenb = wachthebbend.
aarbbaber, zie a c4 afbc r.
eladrutatutfrbaft, vv. = (manschappen van de)
wacht.
=jeneverboom,jeneverbes.
ela orberilbauut, m.; =beere, tn.; :broffel,
iv. = jeneverilboom; -bes; -lijster.
9:Bacbol'ber1ar3, f.= sandrak, sandarak (witte
welriekende hars).
m.;
1.;
Taarbotiberilbol3, 1.;
= jeneverIlhout, -olie; -aan:ftraurb,
planting; -struik.
= was.
TaarbO, f.
= wasafdruk.
WiladWabbrutf,
Warftlatti = waakzaam, oplettend; iv. auf
(fiber) einen fein = op iem. letten; ein toady=

famed Vittge auf einen (etin.) ljaben = een
waakzaam oog op iem. (iets) houden.
— = waakzaamheid, opWaarblaudett,
lettendheid, zorg.
wasachtig.
Warb4'artig =
Tilarbauw, tn. = Bagel.
Taa 4'bilb, f. = wassenbeeld.
Tact rbitbner, m. = iem. die in was boetseert.
VarO'bfunte, in. = wasbloem.
Warb4'berte, iv. = wassen kleedje, kleedje
van wasdoek.
itiariffett, ft. (f.) (bu Wit:4ft, er intiCt; iruct0;
tyiid^f e; ivac4fel geivac4fen) = groeien, wassen,
aangroeien, grooter worden, toenemen; in
olje in. = in de hoogte groeien, opbie
groeien; flab i4nt ivieber Oaare geivac4:
fen = hij heeft weer haar gekregen; einem
fiber ben Anpf iv. = iem. boven 't hoofd
groeien, iem. te machtig worden; biefent
Unterne4men tear er nic4t geivac4fen = voor
die onderneming was hij de man niet ofniet
berekend; fie Oren be0 Ora iv. = ze meenen
de sterren te zien op klaarlichten dag, ze
verbeelden zich heel wat; ber Vonb ift fm
e. = 't is wassende maan; zie ook g e iv a c4=
fen, grau,
fc4iv. (4.) = wassen, met
wiidj'fen,
was bestrijken.
Wariffern = wassen, van was; eine iv_ e
Rafe Oben= erg soepel of gedwee zijn; einem
eine e tale bre4en = iem. wat wijs makers.
92aarb6larbe, iv. = waskleur.
Warb4ligur, iv. = wassenbeeld(je).
alartWoeftrbt, f.= waskleurig of wasbleek gezicht, wassen gezicht.
alarbnene, iv. = waskaars.
Qr.Sarb4lirtrbe, iv. = wassen kers, waskleurige, Spaansche kers.
1arb4lell'ivanb, iv. = gewast linnen.
Tandwildit, f. = waskaars, waslucifer.
Warb411rbtfabrif, iv. = waskaarsefabriek.
elarb4Inane, iv. = wassen masker.
alatfWmobett, f. = wassen model.
alartWuafe, tn.: NA& NerDt bat eine
=
is gemakkelijk te verdraaien.
WarfOi llbaPier, f. ; OfTafter, f.; =Ouppe,
iv. = waslipapier (of gewast papier); -pleister; -pop (of wassen pop).
9acb6'rribreben, f. = sonde, katheter.
9arb41Catbe, rn.; Jrbeibe, iv.; :CrOmel3e,
iv. = wasp zalf, -koek; -smelterij.
tuarbltebenb, zie ivac4efte4enb.
wasrol(letje), gevlochten
av a cijr f o cr m.
waskaarsje.
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Tikar/Wtafet, tv. = stukje was, wastablet;
4410, f. = wapenligeraas, -geweld; -geluk;
waskoek.
-huis.
nitWtaffet, tn. = wasdoek, gewast tat
ivarfenfo = wapenloos, weerloos, ongeTaarWtunt, f. —(e) = wasdom, groei, ont- wapend.
wikkeling; mein eigen0 23. = eigen ver- Taaffen11010, in.; :rod, m.; :rube, to. =
bouwde wijn.
wapenli plaats; -rok; -stilstand.
BaM'ftube, tn. = wachthuis, wachtkamer.
Taaffenllruhnt, in.; 4iiitung, iv. ; :frbau,
alarWIturb, f.; :Meyer, tn. = wasIdoek, tn.; :frbutieb, nt. = wapenliroem, -rusting;
-werker (of -kaarsemaker).
-schouwing; -smid.
TawOt, iv. —, —en = wacht, schildwacht.
Waffenilftififtanb, in.; :tangy, m.; =tat, tv. =
Q3aiicitte, W. —, —n = overhangende sneeuw- wapen H stilstand; -dans (ook oorlog); -feit.
massa.
Elaffenitragen, 1. ; :trager, m.; Minns,
tilartrtel, no. —, —n = kwartel, kwakkel,
M. = wapen 11 handel ; -drager (of schildknaap);
wachtel.
-oefening (-handel).
TaarlYtetIlfang, m.; :gam f. = kwartellljacht loaff'nen, fcDiv. (b.) = wapenen, bewapenen.
(of -vangst); -net.
initoliar = weegbaar.
T3atirteibunb, In. = patrijshond, speurhond, 924atftiarreit„ to. — = weegbaarheid.
kwartelhond.
Waige, tv. —, —n = (weeg)schaal, balans,
elariftelgiiinig, in.; :Ofelfe, iv.; 4rffiag, tn.= waag; Weegschaal (teeken van den dierekwartel ji koning; -fluit (of -beentje); -slag.
riem); zwenghout, zwengelhout ; [waag, waagTaariftelfireirben, f. = kwartelvangst met stuk]; einem (ether Sado) bie 2i1. tjatten =
't strijknet.
gelijkstaan met, opwegen tegen iem. (of iets);
Taartytelftrid), m. = ('t) trekkers van de kware tit not auf ber za. = het is nog onbeslist,
tels; kwartelvangst met 't strijknet.
nog hangende.
aldrirter, nt. — &, — = wacht, wachter, waker, ela'nebalien, nt. = waagbalk, balans.
oppasser.
Wa'gebrett, 1. = (houten) schaal.
TaaqterbiiuMen, f. = wachthuisje.
aka'negelb, 1. = waaggeld, weegloon.
Mirifterborn, f. = wachthoren.
Taal:0004M m. = waaghals.
Taiirtyterliruf, =ritrei, UT. = roep van de wacht. tna'n(e)bafftg = waaghalzerig, roekeloos.
Warbrfeuer, f. = wachtvuur.
Va'g(e)baitigieit, in. — = waaghalzerij.
tvarbt'babenb = wachthebbend.
Taa'ne4after, m. = schaal- of balansdrager.
Taarbt'llbauL 1.; :lofat, 1. = wacht II huis ; Taregebau, 1. = (stads)waag.
-lokaal.
TaitnetMett, f. —b, — = wagentje.
Taarbentantel, m. = kapotjas.
VEGa'gentarber, in, = balansmaker.
Warbrineifter, m. = opperwachtmeester.
Wan'tlemetiter, nt. = waagmeester.
Taartit'Parabe, iv.; :often, in.; : tAiff, f. = tm
eoaelentut, m. = durf, moed, ondernemingswacht II parade; -post; -schip.
Wartit'llftube, W.; :turnt, m. = wachtll kamer I. lua'ffen, fctil. (ti.) = (een sprong e. d.) wagen;
(-huis); -toren.
(zijn leven, veel geld) wagen, in gevaar bren/Were, W. —, —n = wakke (een gesteente).
gen, riskeeren; bier Gelb an eine Sac M. =
tuacletia = waggelend, wankel; loszittend er veel geld aan wagen; [zich blootstellen
(hoefijzer); in. fein = zwak of faai staan.
aan, trotseeren]; flit tv. = zich wagen, durWacletiopf, nt. = schuddebol.
ven; er tvagt fict Mitt auf Its = hij durft
tuacletn, idpv. (fj.) = waggelen, schudden, niet op 't ijs; Mer nit* Magt, gerninnt nicf)t =
wankelen; (van een hoefijzer) loszitten; e
wie niet waagt, die niet wint.
matfett mit fatter Oefttnt*it, mit fefnem II. Taa'llen, m. --4, — [u. Hagen] = rijtuig,
Oefd)tifte = 't staat zwakjes ..
wagen, waggon; (sterrebeeld) Wagen, Groote
toacler = Oink, braaf, degelijk, opgewekt, Beer; $ferbe unb S. = paard en rijtuig.
behoorlijk.
tua'nen, ft. u. 1c4in. (b.) (fcb tudge; Wog ob. toiigte ;
Wadifig, zie tvacfelfg.
nil* ob. tante; Wage ! getvogen ob. genotigt) =
I Taab'bite, tn. —, zie Tiotren].
wegen, waardeeren, schatten; erft intig4, bann
t9a'be, tn. —, —n = kuit (van 't been).
tna0 ob. erft tviige, bann tvage = bezint eer
Tila'benlItiein, 1.; :fraini)f, in.; 4ntinet, m. =
ge begint.
kuit 11 been ; -kramp ; -spier.
924a'nenabteil, 1. = coupe.
Teaffe, tn. —, —n = wapen (aanvals- of Taa'genll art*, iv.; :tiani, IV.; :bauer, m. =
verdedigingswapen; ook = Saffengattung); wagen-, (rijtuig)lias; -bank; -maker.
Au ben eaffen = te wapen; unter ben eaffen Taa'genllbaum, in.; :bum iv.; :bear, to. =
ten = onder de wapens zijn; Au ben eaffen
wagon ['boom; -burg; -kleed.
greffen ob. bie eaffen ergreifen = de wapens Taa'genlibeiclifet, to.; :fenfter, f, ; :Norm
opvatten ; Me eaffen ftrecten = de wapens
m.; :flefeife, f. = wagenildissel, -raam(pje);
neerleggen of overgeven.
-bestuurder; -spoor.
Warfel, tv. —, —n = wafel.
Va'genllgeraffet, f.; :ge1r4irr, 1.; zgeftett,
Taaffetilbarter, m.; :Wen, 1.; :teig, in. =
f. = wagenilgerammel, -tuig; -stel.
wafel II bakker ; -ijzer ; -beslag.
Taa' genllim0, f.; :fatten, In. ; Maffe, I/0. =
TaaffenlItiruber, m.; jam'', W. = wapen I- wagen II huis (of koetshuis); -kast (of -bak) ;
broeder; -fabriek.
(- of rijtuig)klasse (van den trein).
tuarfenfiibig = in staat om de wapens te ala'Renforii, in. = groote mand, sluitmand.
dragen.
Taa'genfufe, W. = bak (van den wagen).
aarfentlattuttri, in. = wapen (als leger- Wa'nenliteiter, tv.; :tenter, nt; :martyr, nt.;
afdeeling).
:meifter, m. = wagen Padder ; -meaner
Taaffenilneffirr, f.; =
• geriift, f.; :gefteff, f. = (-bestuurder, voerman, chauffeur); -maker;
wapen II gekletter; -rek ; -standerd.
-meester.
WarfrnlInctii re, 1.; qietualt, to.; :mud, f.; Tan'genOferb, f. = rijtuigpaard, trekpaard.

ftagenrab.

92aa'gettrab, 1. = wagenrad.
Taa`genrentife, in. = koetshuis, remise.
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tuctOrto4 = in 't wild, zooals 't uitvalt,
blindelings.
Taa'nettlICO nti ere, tn. ; : CeDUIVen, m. = wa- 9Pilabrittarne, in. = verkiezingswerk.
genlIsmeer; -kot (of remise).
Taalit'ntattn, m. = kiezer.
TaatWatann4fiirlier, in. = kiescollege.
Taa'genfitb m. = rijtuigbank.
92aahrutobu, m. = wijze van verkiezing.
Tilasgenfpur, in. = wagenspoor.
ela'gentneiVel, in. = wisseling van wagens TaCifirmut, in. = brooddronkenheid.
of waggons.
Taabt'ort, in. = verkiezingsplaats.
Taatirplat in. = verkiezingsplaats; ook =
elaigenivinbe, in. = wagenwip.
eatftatt.
Taa'gettattg, in. = trein.
Taafillnotorolt, 1. = proces-verbaal van een
alifger, tn. —4, — = welter.
verkiezing.
luct'gereMt = waterpas, horizontaal.
TaaOrpritfung, in. = onderzoek van een
ela'g(e)ftiict, f. = waagstuk.
Taa'ge3unge, iv. = tongetje (van de balans). verkiezing.
Taaggon', m. —4, —4 = waggon.
Q9a1i'reifjt, f. = kiesrecht.
Tikabl'refornt, iv. = kiesrechthervorming.
elagsbat4 :C., zie eageija14 ze.
TangIter, nt. —4, — = (filbb.) wagenmaker alatit'retri), 1. = rijk, waar de vorst gekozen
wordt; keurrijk.
(norbb. Steffmart)er, aabmacber).
9a01'f4nut, in. = leus, zinspreuk, devies.
Taaffnerartiett, in. = wagenmakerswerk.
alatilltatt, zie Safftatt.
9agint4, f. —f e4, —fe = waag, waagstuk.
agitate, in. = (weeg)schaal; waagschaal; elatilltimme, in. = stem.
feine forte auf bfe S. tegen = zijn woorden tilabiltag, m.; mmtriebe, V. = verkiezin gs II dag ; -manoeuvres.
wikken en wegen.
akagittild, zie Sag eftitcf.
Taatiliurne, in. = stembus.
Taal*C, In. —, —en = keus, keuze; verkiezing; 90i3aOt'berfantiniung, Iv. = kiesvergadering.
(bij verkiezing) benoeming; eine Bute S.tref, Taablibertvanbtfttaft, in. = keurverwantschap.
fen = een goede keus doen; bfe S. annOnten,
abiebnen = de benoeming aannemen, voor de 92ab1'borttefier, m. = prezident van een
stembureau.
b. bedanken; zie ook El u a I.
!9abl'abt, m. = gekozen abt.
tuabilvelfe = ter keuze.
nt.
=
('t)
kiezen,
verkiezing.
alat-W3enfu4, m. = kiescensus.
Taabl'aft,
Taa101 113ettel, in.; :Owner, T. = stemilbriefje
Taabl'anit, T. = stembureau.
Watit'aufruf, tn. = oproep(ing) aan de kiezers. (of -biljet); -bureau.
Taatm, m. —(e)4 = waan, verkeerde meaning,
Iniit)Ctiar = verkiesbaar.
dwaling; einem feinen e. benebmen = iem.
Taiihtllarfett, iv. — = verkiesbaarheid.
uit den waan of uit den droom helpers.
in.
=
verkiezingsvoorTaatgliebingung,
waarde.
Va4nitiltb, f. = waanvoorstelling, hersenschim, illuzie.
tuat)tibered4tigt = kiesgerechtigd.
tvittriten, fd)tn. O.) = warren, meenen, gelooven.
aVatit'berottigung, trJ. = kiesrecht.
Taatit'beinegung, in. = verkiezingsbeweging. Vaint'glaufie, m. = wangeloof.
Taatittlante, in. = wankant (scheeve kant
9a1Ille3irt, rn. = kiesdistrikt.
aan timmerhout).
Z3a1l'bifdiof, in. = gekozen bisschop.
Qaint'forn, 1. = loos koorn.
92a0l'eenfiO, zie q, enfu 4.
tudirlen, ftt)in. (b.) = kiezen, uitzoeken, keuren, Watmldiaffen = mismaakt, wanstaltig.
verkiezen; benoemen; emit gehitibtter VInaug = 92a1tt'fittn, m. = waanzin, krankzinnigheid.
keurig pak; getniibtte ebefefffcbafr = uitgezocht tva4nlittnig = waanzinnig, krankzinnig; erg,
om gek to worden.
gezelschap.
Tail4n'tulth ut. = verstandsverbijstering,
,ti?Ziitrier, in. —4, — = kiezer.
krankzinnige
geestdrijverij, onzin.
m.
=
verkiezingsbesluit.
Taahreria%
tuatittloiltig = onzinnig, dol.
tiskitrierifd) = kieskeurig, lastig.
tuabr = waar, juist, werkelijk, echt; er ivia
Taiitrtertifte, in. = kiezerslijst.
Taiiirterfchaft, tr. = kiezerschap ; (de) kiezers. e4 nicbt in. tjaben = hij wil 't niet toegeven,
niet erkennen; etc Zerftire*n in. macOen =
tuatO'fiikig = kiesbevoegd, kiesgerechtigd;
eon belofte waarmaken of vervullen.
verkiesbaar.
TaatOfii0igteit, in. = kiesbevoegdheid; ver- loayren, fitin. (Cj.) (eine4 Zinge4, ein Zing) =
zorgen voor, hoeden, behoeden; ben edyin
kiesbaarheid.
in. = den schijn bewaren; (fein 9/ecW verde9aljrfeth, 1. = verkiezingsveld.
12a4t'fiirft, tn. = keurvorst ; verkiezend vorst. digen, voorstaan (her einem, gegen einen: tegen
iem.);
WO to. = zich in acht nemen, zich
Taabl'gang, m. = stemming, verkiezing.
hoeden, oppassen.
Taafggeretf, f. = kieswet.
iiiiiffrett, fcWv. (lj.) = duren, voortduren,
Ii)alWOctublung, tv. = verkiezing.
toitiffig = wel, gezond, behaaglijk; ook = aanhouden.
biiitrrenb, $ran. mit (den. = gedurende,
iv ii 4f erif c1.
Vaabliatter, m, = (door de keurvorsten) ge- tijdens, onder; noni. = terwijl.
kozen keizer.
Indbrenbberfen, ivicibrenbbent' = terwijl,
TaabilfamOagne, in.; zfainpf, m. = ver- ondertusschen.
kiezings II campagne ; -strijd.
ivaiWtiaft = waar, waarachtig, waarheidlie92aiglaOltu1ation, in. = kiesverdrag (v. d. vend, oprecht; waarachtig, waarlijk, werkelijk.
Roomsch-keizer).
tua0r4artig = [waarachtig; waarheidlievend];
waarachtig, waarlijk.
Taatilliittig, m. = verkozen koning.
TattbEionful, m. = koopmansconsul.
Taatirbartigiett, in. — = waarheidsliefde.
TattOrlielt, in. —, —en = waarheid; Stinber
ala011iirOerfcbaft, tn. = kiezerskorps.
unb Marren reben (fagen) bfe 8. = kinderen
lilabilrel6, nt. = kiesdistrikt.
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en gekken zeggen de waarheid; einem bie 8.
fagen = iem. de waarheid zeggen; zeggen,
waar 't op staat.
TaaOr'beitdeifer, m. = waarheidszucht, ijver
voor de waarheid.
2Or'Ocit4-frcuttb, in. = vriend der waarheid.
ttictbr'heit4gentitft = waar, waarachtig, juist,
overeenkomstig de waarheid.
waarheidsliefde.
Waahr'Oeitatebe, iv.
ivatir'beitNiebenb = waarheidlievend.
aVabrifieit6finn, m. = waarheidszin.
Wafir'beitOttlitbrig = in strijd met de waarheid, leugenachtig.
tuabrlici) = waarlijk, werkelijk, voorwaar.
tuaty'neionbar = waarneembaar.
= waarnemen, aantuatienefonen, ft.
schouwen, merken, opmerken; behartigen;
(een gelegenheid) waarnemen, gebruiken,
benutten; [nebmet ber Rinber 11)0r = zorgt
voor de kinderen; nimm ber Stunbe to. =
gebruik den tijd; Rectte = rechten verzijn
dedigen of beschermen]; feine Stollen
onkosten terugnemen.
Waabr'nelintung, tv. —, —en = waarneming,
opmerking, behartiging.
veartig'nebnuntrObernaigen, f. = waarnemingsvermogen.
= waarzeggerskunst.
Taahrlagefunft,
tuabefagen, fcbtv. (ti.) (Part.: getnabrfagt) =
waarzeggen, voorspellen.
— = waarzegger,
Taabefager, in.
voorspeller.
WahrlagereV, kn. — = waarzeggerij.
tuabrlageritr# = voorspellend, voorzeggend.
Wabr'fagung, = waarzegging, voorspelling.
— = waarborg, garantie.
Taiibrlitaft,
tuabriMeinficb = waarschijnlijk.
QVafir'firbeinficlifett, Iv.— =waarschijnlijkheid.
TaabefiteintirOfeiOrechnung, tv. = waarschijnlijkheidsrekening.
MaiibrO)inann, zie etviibr m a n n.}
= juryuitspraak, verdict.
Taabr'flieurf),
Elairrung, to. — = bewaring, ('t) behoeden ;
handhaving, verdediging, behartiging; vgl.
tnabren.
Taiitrrung, —, —en = muntvoet, muntstandaard; [fig. hooge waarde]; binfenbe 8.
= hinkende standaard; gemifc0te e. = dubbele standaard; brei Oulben iifterreicblicbe e.
= 8 gulden Oostenrijksch courant (Crt.).
Taiibrituolf, zie 8erinoff.
alla1r'3eicion, f. = merkteeken, merkwaardigheid, herkenningsteeken, onderscheidingsteeken; [sein, signaal; voorteekenl.
— = Waibling (bijnaam
Waiblinger, m.
van 't geslacht der Hohenstaufen).
alb, in. —(e) = weede(plant), very ersweede, pastelplant.
mii0le, bo.=
fudien,
alaiblifiirber,
weedellverver, -koekje; -molen.
I9aib'mann H., zie Veibmann w.
Vaarfe,tv. — , --n = weer; (bij de Meistersinger)
rijmloos vers.
ID. =

Watifenrat, m. = voogdijraad.
= school voor weezen.
Taaffeniebnie,
Walifenbater, m. = weesvader.
TOai'8en, zie 8eiaen.
?On'te,

—n = wak (in 't ijs); bijt.

—e = walvisch.
dal, m.
Vala'cOe, m. —n, —n = Walach, Walachijer.
aValarbei' We = Walachije.
InatairtilfrO = Walachij sch •
bosch, woud;
etifber
Wan), m.
tofe man in ben e. bfneinfcbreft, fo fcbarit
Wieber beratO = zoo men doet, zoo men ontmoet.

Walb'llanteite, m.; :anemone,

%

bau,

bosch II mier ; -anemoon ; -bouw.
Q4a1bliaunt, m. woudboom.
= boschbes.
9atb'beere,
Taatbibiene, tn. = wilde bij.
m.
= boschbrand.
TacablIranb,
kluizenaar, herelxiiet.
alatb'bruber, m.
— = boschje, bosschage.
f.
Taalbiborf, = dorp in 't bosch.
duisternis van 't bosch.
Taatb'buntet,
tunthetw = bosch in.
ailalb'einfcufelt, to. = woudeenzaamheid;
kluis.
— = Waldenzer.
Taalbensfer, m.
Taalb'erbbeere, tv. = wilde aardbei.
= woudilezel; -uil.
aValb'llefet, m.;
strooperij.
Volb'frebel, m.
Watb'fretifer, nt. = strooper.
Walblgebirge, 1.; :gegenb, W.; :geift, m. =
woud II gebergte ; -streek ; -geest (boschgeest).
Tattib'gott, m. = boschgod, woudgod.
boschnimf, woudnimf.
Taalb'giittin, tn.
1alb'4onig, m. = wilde honing.
Taalbljorn, f. = waldhoorn, jachthoorn.
Taaibliornift, m. = waldhoornspeler.
alb'Cjuter, m. = boschwachter.
tuarbig = boschrijk, met bosch begroeid.
= boschkat.
Walblaile,
woudkers.
TattiblirfrOe,

Waibltultur, m.; :teute, V.; :ntiinuri)en,

f. = bosch n cultuur; -bewoners; -mannetje
(of boschgeest).
= veevoeder in 't bosch.
= boschmuis.
= boschmees, woudmees.
VallYntelfe,
Walb'uteifter, m. = boschmeester, houtvester;
lievevrouwe-bedstroo, ruwkruid.

Tactiblitaft,
WactIb intatO,

Vaiblutenfit, m.; :ntnnObe, In.; :orbnung,

= bosch II mensch (ook orang-oetan) ; -nimf;
-wet.

Taalb'raueb, m. = wierook.
= clematis.
Watb'rebe,
boschrecht.
Taatb'reitt,
Taalb'reiter, in. = boschwachter to paard,
bereden boschwachter.

Valblitaben, m. = schade, nadeel (in de

bosschen aangebracht).
Taalbifebau, ID. = inspectie van de bosschen.
9alble4nepfe,
= houtsnip.
= jong hout, plantsoen.
Valblitonung,
boschgod, sater.
Tacalblitrat,
alaffenlianftnit, to.; :gelber, V.; :bau4, Walbsitabt, = woudstad, stad bij (een)
T. = weesIlinrichting; -gelden; -huis.
bosch; bie bier Taalbltilibte am Mein = de
vier woudsteden; bie bier Vaibltiitte = de
Tattirfientiaar, f. = vedergras.
weeskind,
barin
fit
er
ein
vier
oerkantons aan 't Vierwoudstedemeer.
f. =
= daar begrijpt hij niets van, daarvan Valblftrede, ID.;
m.; :taube, tv. =
woud streek ; -stroom ; -duif (of houtduif).
heeft hij geen verstand; feine ufjr ift ein Q.
getnorben = staat in de lommerd.
boschduivel, baviaan.
Valb'teufet, m.
f. = wild dier.
:ntiibiten, f. = weesjiWallenlltnabe,
jongen, -meisje.
Valibung, tn. —, —en =bosch, woud, boschstreek, woudstreek.
= weezeverpleging.
nkatlenpftege,

Taaibbeildyn.
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Walbi lltielliten, f.; :bagel, tn. = boschil- Matte Gott ob. Mate& Gott = dat gave God;
er fobaftet unb tuaftet = hij doet zooals hij
viooltje; -vogel.
wil, hij speelt den baas, hij deelt de lakens
tualb' 111 iirt# = boschwaarts.
uit; einen fcbalten unb tu. taffen = iem. maar
Valbling, tn. = boschweg.
Wale, m. —n, —n = Gainer, Italiaan, Waal. laten begaan; 91/iibe tv. taffen = met zachtheid of goedertierenheid te werk gaan.
Vale4 (spr.: oeeels), f. = Wales.
Valit(b)er, m. = Wouter.
Taarfelb„ f. = slagveld.
Taar3e, W. —, —it = wals, rol; [ook =
Taallifd), tn. = walvisch.
Ta. = hij
ahll'fifdillfaiirer, in.; :fang, m.; :tra p, m.= Vanberfcbaft; er ift auf ber.
reist op zijn ambachtj.
walvisch 11 vaarder ; -vangst ; -traan.
fiviirgern, fcW. (n.) = rollen ('t deeg bijv.)]. tvat'aen, fcbtu. (b.) =walsen; rollen; tvatbenbe
Orunbftlicfe = vervreemdbare gronden.
Taal'ftairta, M. — = Walhalla.
Valifer, tn. -4, — = bewoner van Wales. itliit'Aett, fcbtv. (b.) = wentelen, rollen; ein
Taalle, to. —, —n = ('t) vollen, ('t) walken, vol- 2egiron M. = in een woordeboek zoeken;
molen, vollerij; bent Zucbe bie V. geben =
't laken vollen.

Waren, fcbtv.(b.)= vollen, walken; afranselen.
Wailer, m. --&, — = voller, volder.
Taalr' llfat, 1.; =reffel, In . ; =wi*, to.; =mill,
ter, tn. = vol II kuip ; -ketel ; -molen ; -molenaar.
TZalitiire, W. —, —n = Walkure (Odiens bodes
die de gesneuvelden naar Walhalla geleidt).
I. Vali, m. —(e)&, Gaffe = wal, muur, bolwerk.
II. malt, nt. —(e)&, —e = 80 stuks (vooral in
den vischhandel).
Warlack m. —(e)& u. —en, —e(n) = ruin.
Vall'anfer, nt. = aardanker, walanker.
Taaft'arbeit, W. = schanswerk, schansarbeid.
Wairarbeiter, tn. = schanswerker, walgraver,
aardwerker.
VaIrbrudi, m. = bres; dijkbreuk.
ABalifibitiCe, iv. = groot geweer (om op de
wallen te gebruiken).
itiallen, fcbtv. (b.) = golven, borrelen, warrelen, zieden, koken; trekken, optrekken (ter
bedevaart bijv.).

Taaller, tn. —&, — = reiziger, pelgrim.
ivartlabren, fobtu. (f.) = een pelgrimstocht
doen, ter bedevaart gaan.
Taarfaiger, tn. —&, — = bedevaartganger,
pelgrim.
Taantfahrt, iv. = pelgrimstocht, bedevaart.
tnairfaigten, fit V. (f.) = een pelgrimstocht
doen, ter bedevaart gaan.
Teairfabrt4ort, m. = bedevaartsplaats.
Tan frfif rft, zie Saffif cb.
Wan' llgrabett, tn.; :grater, m. = walligracht,
-graver (of schansgraver).
Val'It4, f. = Wallis (kanton).
Warlifer, tn. —&, — = Walliser.
TaaftleUer, m. = walkelder, kazemat.
Taaff'fafette, tv. = vestingaffuit.
Taall'melfter, m. = opzichter van de wallen.
Warm*, zie eatnuf3.
Waffo'ne, tn. —n, —it = Waal.
Taartoltin, tv. —, — nen = Waalsche.
inaffo'n1CM = Waalsch.
Waaa'rat4; vea a fir r o fl, zie8afrat;Gatrof3.
Reaallung, tv. —, — en = opwelling, koking,
opbruising, sterke beweging.
92i3aftlintr3, tn. = smeerwortel.
Wallin% tv. = (wal-, okker)noot; noteboom.
QBarnufglaunt, m. = (wal)noteboom.
Taallgall, tn. = Safftatt.
TaalOurgi4, iv. = Walburg, Walpurgis.
Va1Our'gt4nadit, Ia. = Walpurgisnacht.
93aa1srat, nt. u. 1. —(e)4 = walschot, spermaceti.
ViBarrok f. = walrus, walros.
toalfrft, zie tv e If cb.
Waliftatt, iv. = slagveld, kampplaats.
Wallen, fcbtv. (b.) = heerschen, besturen,
beschikken; tv. iiber [eine& Zinge4 iv.] =
heerschen over, waken over, zorgen voor; bag

etiv. bon rub auf einen anbern iv. = iets van
zich of op een ander wentelen, werpen of schuivan; ficb int note, auf ber erbe, ant Ooben
tv. = zich in 't slijk enz. wentelen; er tuotite
ficb M. bor 2acben = hij viel om van 't lachen,
lachte zich dood; e& War pm S. ='t was om
om te vallen; ficb tv. = (van menschemenigte
ook:) stroomen.
that'Aenfkirutig = rolvormig, cylindervormig.
Wal'pr, m. —&, — = walser; wals.
AMI'vr, tn. —&, — = roller, wentelaar;
(scherts.) dik boek, bijbel; (een soort) keldermot.
Tactionerf, f. = pletmachine, pletterij.
9am'me, W. —, —n = wam, buik; pens;
kossem (aan den hall van runderen).
Want'pe, zie eamme.
TaanO, f. [u. m.] —e&, 8iimfer = (wam)buis.
thantlen, iAtti. (1.) = ranselen, afrossen.
I9anb, to. —, elinhe = wand, muur; biliterne
S. = houten wand, beschot; fpattifcbe 8. =
kamerschut; er mitt bunter mit hem nopfe
burg bfe 8anb = hij wil altijd zijn zin doordrijven; zie ook: a liege, 91arrenbanbe,
Zeufet.
Mabel, m. —& = verandering, wijziging;
levenswandel, levenswijze; einer Eat* 8.
fcbaffen = verandering in iets brengen, iets
verhelpen ; zie ook ,t, a n b e f.
inanibelbar = veranderlijk, onstandvastig,
onbestendig; [beschadigd, slecht, bouwvallig,
begaanbaar].
Taan'belbarfeit, to. — = verandeilijkheid enz.
wa a nib el gii tine , 431. = gangen, couloirs (van
de kamers).
hian'beln, fcbm. (b. u. f.) = veranderen, wij zigen ;
wandelen, trekken; verkeeren; to .. be& ltatt
= wandelend blad.
Taanibelftern, m. = dwaalster, planeet.
Taan'b(e)Inng, tv. —, —en = verandering;
transformatie; redhibitie; koopvernietiging.
Van'berblori, m. = zwerfblok.
Taan'berburf), f. = livret, reisboekje (dat de
plaatselijke overheid den jongen werkman ter
hand stelt, en waarin zijn naam, geboorteplaats, persoonsbeschrijving, bedrijf, diensttijd
bij verschillende patroons enz. vermeld staat).
Taan'b(e)rer, m. —&, — = reiziger, voetganger;
wandelaar.
Wan'berbeuftbrecre, tv. = treksprinkhaan.
akan'beriabre, V.= leerjaren (van een rondtrekkend ambachtsgezel); reisjaren, zwerfjaren.
elansberlager, f. = verplaatsbaar magazijn.
Taan'berfeben, f. = zwervend leven.
9an'berle4rer,m.= reisleeraar, rondtrekkend
of ambulant leeraar.
Wan'berluft, Iv. = reislust.
Inan'bern fc0M.(1. u. 4.) = gaan, trekken, rondtrekken, (rond)reizen ; verhuizen ; er mutte in&
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tuarnen.

ObefiingniS to. = hi] moest in de gevangenis; tvatfaig = vol wandluizen.
meine ttbr ift aufS 2eibbauS getnanbert = mijn 9ai'1en, 1.
— = (geslachts-, stads-,
horloge is naar de lommerd verhuisd; er ift rijks-)wapen, wapenschild, blazoen.
(bat) biet geinanbert = hij heeft veel gereisd. Taa4Y4ienautt, = bureau voor heraldiek.
Wan'bernb = trekkend, reizend, zwervend, Taa0Venaugeger, tn. = beschrijver van
ambulant.
geslachtswapens.
= wandelende vier.
Taansberniere,
WaalrOenHburf), f.; :felb, f.; :berolb, m. =
wapen book ; -veld (of kwartier) ; -heraut.
Wan'berratte, tn. = trekrat.
= processierups.
Van'berrauln,
TaaViienlIfenner, m.; :tijnig, tn.; :funbe, tn.;
Qikan'berfrhaft, = reis, tocht, ambachtsreis. :funbiger, nt. = wapenHkundige; -koning;
Taan'berftann, tn. = reiziger, voetreiziger. -kunde (of heraldiek); -kundige.
= reisstaf, reisstok.
Van'beritab,
TaalrOenIllualer, nt.;
f. = waper111schilder; -schild.
Wan'bertaube, tn. = trekduif.
9an'bertrul4e, tn. = rondtrekkende troep lua0O'nen, fcblro. (b.) = wapenen.
(tooneelspelers e. d.).
[Tattrbein', m. —(e)l, —e essaieur (aan de
—, —en = reis, tocht, om- munt); keurmeester, toetser. tuarbie'ren,
Taanb(e)rung,
zwerving.
fcbtn. (b.) = (goud, zilver) waardeeren, toetsen,
keuren].
Wan'berbogel, m., zie Bugboget.
—n = waar, koopwaar; earen
elansberbolf, f. = zwervend yolk.
03a're,
= reistijd; zwerftijd.
= waren, goederen.
Wansbergeit,
ivanbleft = muurvast, spijkervast.
Taa'renbeftanb, m. = voorraad, goederevoorraad (in 't pakhuis); restanten, inventaris.
alanb'gentiiibe, f. = muurschildering.
Taanblalenber, nt. = wandkalender.
Taa'renbefteffunObutf), 1.= bestellingeboek.
Taanblanfer, tn. = (spin) hooiwagen.
Taa'renIlgefrniifte,
:banbef, m. = goealanblfarte, tn.; :WO, tn. = wandllkaart; derellzaken (handel in goederen); -handel.
-luis (of weegluis).
Taa'ren1au4, f. = warehuis, magazijn, verkoophuis.
Wanbleuditer, m. = muurlamp, (gas)arm.
elanbilung, to. —, —en = verandering, om- Taa'renfenntnW, tn. = warekennis.
mekeer; zie ook Q1 an b e l u ng
2a'rentonto, 1. = magazijnboek.
= muurschildering.
Taanb'malerei,
92Da'renfunbe, tn. = warekennis.
= kamerbuur.
Vanbsnarbbar,
Wairenlager, 1.= pakhuis, magazijn; voorraad.
Taaub' II Pfeifer, tn.; :Out, nt. = muur II pilaster 9a'renOre0, m. = goedereprijs.
(of penant); -pleister.
Qlleerenprobe, tn. = staal(tje) van waren.
Taan'brer lc., zie Sanberer 2C.
Taa'renreelmung, tn. = factuur.
= muurzuil.
Wa'renffonto, tn. u. 1. = goederekorting.
gilanbliiule,
Taanbldjirnt, m. = kamerschut.
Taa'renitentOei, tn. = fabrieksmerk.
= koopwarebelasting.
Wanblitranf, = muurkast.
Taa'renfteuer,
= penantspiegel.
VtAlantefOlegel,
Taa'renuntfat tn. = omzet van goederen.
= (school)bord.
Taanblafel,
i9tfrenber3e1Mni4, f. = goederelijst, factuur,
prijs-courant.
Waanb'ubr, tn. = hangklok.
—, —en = muren, muurwerk. ela'renborrat, m. = voorraad.
Tfaan'bung,
9an'ge, tn. —, = wang, koon; ook wang Taa'renaelefiengefeli, 1. = merkewet.
als zijstuk van een pers, onderstuk van een Taa'rengoff, tr. = rechten.
trap enz.
—, —en, zie alert t.
Wart
kuiltje in de wang. Warn*, (tWitmer) = warm; mir ift
= ik heb
Wan'gengriibiten, f.
[Want, tn. fonber ob. obne = zon- 't warm; W. iterCen = op 't vuur zetten,
der wankelen, zonder wijken. ivatffel = warm houden; er fist hij zit er warmpjes
wankel, onbestendig].
in; einem tn. matt en = iem. warm (driftig)
Taanlefutut, nt. = wankelmoedigheid, onbe- maken.
stendigheid, onvastheid, ongestadigheid.
TaarnflIbab, f.; :bier, f.= warm bad; warm bier.
—4, — = warmbloedig dier.
tvan'relutiitig = wankelmoedig, onbestendig, allarufbliiter,
ongestadig, veranderlijk.
= warmbloedig.
I. tuanlen, fittn. (t,.) = wankelen, waggelen, Taarnebrunnen, m. = warme bron.
schudden; weifelen; aarzelen; wijken, toegeven. Taitrinte,
— = warmte.
II. elanlen, f.= wankelen, waggelen, schud- Taiirluellgrab, m.;
tn.; :letter, tn.;
den; weifeling, aarzeling, onzekerheid; ittS :meffer, m. = warmtelgraad, -leer; -geleibringen = aan 't wankelen brengen, on- der; -meter.
= warmen, verwarmen,
zeker (onvast) maken.
tvarinen, ftt M.
tvann = wanneer; bane unb to. = nu en dan. warm maken, koesteren; rub am geuer, an
— = kuipje, tobbetje.
ber Sonne
= zich bij (aan) 't vuur, in de
Minn' tben, f.
—n = wan; badkuip; kuip.
zon warmen.
Wan'ne, tn.
I. Ivan'tten, fcbtv. (b.) = wannen; (van vogels) 92iIiir'uter, in. —4, — = warmer, verwarmer.
in de lucht blijven zweven.
Waiirutlfafri5e, = warmflesch, warmkruik,
warmwaterkruik.
II. [tvan'nen: bon to.? = van waarf]
f. = broeikas.
Wanineubab, f. kuipbad.
—; :Wenn, tn. = thartiebenig = warm, hartelijk, innig.
Wan'nenillueber, m.
minn'ofanne, tn. = warmpan, beddepan.
torenvalk.
warmkamer, warmplaats,
etinfte = bast, pens, buik, Taiirutltube,
Taanft, m.
warmzaal.
dikbuik.
tn. —, — en = verwarming.
meant, tn. —, —en = (scheeps)want, touwen.
—n = wandluis, weegluis.
QBArut'ainuner, f. = warmkamer.
Taan'ge, tn.
iem.
einen bar einem
tuan'Aen, WI). (b.) = over of to veel zijn, tuar'nen, fc4M.
niet meedoen, lastig toekijker zijn (bij 't spel). voor iem. waarschuwen.
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I9ar'nung, tn. —, — en = waarschuwing,
wenk; bad toff mix eine e. fein = dat zal ik
mij voor gezegd houden.
Taarittuttg4attAeige, tn. = waarschuwing.
waarschuwingsroep,
TaarItung4ruf, m.
waarschuwingskreet, luide waarschuwing.
= waarschuwende
WarItuttOftimitte,
stem.
= waarschuwingsbord.
Taar4utng4tafel,
4ar0, m. —(e)d, —e = werp(anker).
roar' en, fcbtv. (b.) = (een schip) verhalen,
omwenden.
Taar'ratit (spr.: oeornt), m. = warrant, pakhuisbewijs, pandbewijs (voor koopwaren).
Taar'rantflgtem, 1.= warrantsysteem (stelse],
waarbij de koopwaren verkocht en tegelijk
verpand kunnen worden zonder 't pakhuis to
verlaten).
Taar'frimu, f. = Warschau.
— = Warschauer.
Wariltatter, m.
—n = sterretoren, sterrewacht ;
Taarte, tv.
wachttoren, slottoren; (plant) cichorei.
= oppasster, waakster.
QVarlefrau,
Taaritegeth, 1. = wachtgeld.
Taart'einineii, m. = zeurkous, treuzelaar.
loarlen, fcbm. (ti.) = wachten; (zieken, kinderen e. d.) oppassen, verzorgen; auf einen
= (op) iem. wachten; [eined Vitnted =
een ambt waarnemen; ether iiibre tn. = een
veer bedienen; jemd., eine& Zinged b). = op
iem., op iets wachten; tnefcbed Scbicrialf thartet
miner
welk lot staat mij to wachten].
Barter, m. —4, — = wachter, oppasser,
verpleger.
wachtkamer.
Taarlerattin, m.
—, — nen = verpleegster, opTaiieteritt,
passter; ook werkvrouw.
m. = wachtkamer (aan station e. d).
Taar
= bewaarschool.
Taal:40414e,
Taarlaintuter, f. = wachtkamer (bij dokter
enz.).
Taartlurtn, m. = wachttoren.
Taarlung, in. —, —en = verzorging, verpleging.
nett gar? = wel
%Ammon' = waarom;
zeker! dat kun je begrijpen!
— = wratje.
ViirAltett, f.
—n = wrat.
Taar'ae, tn.
luar'Aettfiiratift = wratvormig.
Taar'Aentraut, = wolfsmelk.
vol wratten; wratachtig.
War'ain
wat
tutO = wat? wat, iets; tn. fur ein?
voor een? tn. facben Ste? = wat (= waarom)
lacht U? er lief iv. baft bu fannft bu) =
hij lisp van wat ben je me of van heb ik jou
daar; tn. Vieued = wat (iets) nieuws; fo tn.
febt nicbt! = neon maar! of heb je ooit van
je leven ! lann id bafiir? = kan ik 't helpen,
kan ik or wat aan doen? ed bat fit
st
taten = er valt Diets to lachen.
:Dar,
=
iv.; :battf,
WOW
wasch inrichting ; -bank ; -beer.
= waschilkom,
Taaf4lIbedett, 1.; :butte,
-kuip (of -tobbe).
—n = wasch; linnen, onderTaii'fite, tn.
goed; 8. baben = de wasch hebben; nine
8. = schoono wasch, schoon linnen.
toaftft'eMt = waschecht, kleurhoudend, echt
van kleur, goed blijvend in de wasch; vast
van karakter, degelijk.
Waiiifitegeftbiift, f. = linnenzaak, winkel van
witte goederen.
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Taiirft4elltantiner, iv.; :titainfert = linnenilkamer, -juffrouw (-moeder).
Wajdon, ft. (b.) (bu rniifcb(e)ft, er tntifcbt; mutt;
tnilicbe; tvafte! getualcben) = wasschen, de
wasch doen; kletsen, babbelen; bad bat ficb
getvalcben dat is uitstekend, dat is niet mis;
eine ,t.anb tnaf tt bie anbre = als de eene
hand de andere wascht, worden ze beide
schoon; zie ook o p f.
f. = linnennaaien.
— = wasscher; babbelaar,
Waii'fdier,
kletser.
—, —en = wasscherij, wasch9iife4erel',
inrichting.
Taa'fiterin, iv. --, —nen = waschvrouw.
linnenkast.
Vit'fttefebrant, m.
Tantrb'llfafl, 1.; :frau, W.; :nab, 1. = wasch kuip (of -tobbe, -vat); -vrouw; -geld.
Tatifdrilgefebirr, 1.; :geftelf, 1. = waschllgerei
(-stel); -tafel.
hinfit' haft = babbelachtig.
TaafdPlbattbfrimb, in.; :4a0, f.; . ieffel, m.
wasch II
(die gewasschen kan
worden); -huis; -ketel.
TaaftrYttelb, f. = japon die gewasschen kan
worden.
=
nt., :ffime,
Taaf41Iforb, nt.;
wasch ll mand ; -kuip; -hok.
Taafdyiappett, m. = waschlap, vaatdoek; onbeduidend karakterloos persoon, sukkel, oud
wijf.
= loog (voor de wasch).
Taaftt'laitge,
ailaffirfeber, = zeemle(d)er.
tuaf4feberne ,t.anbfitube = zeemle(d)eren
handschoenen.
Taafeirtnauf, f. = babbelaar, babbelkous.
m.; :01atf, m. =
WaafdllIntelfter, m.;
waschilmeester; -bak; -plaats (of -huis).
Takifit'rubera, lt. = rommel vuile wasch.
Taiiidrfdyattf, m., zie 8iiicbefcbranf.
29ctfc4'11f1tivatnitt, m.; rn.; :WM, in.
(ob. :toilette, tv.) = waschlispons; -zijde;
-tafel.
WafrOloPf, tn. = pot om 't waschwater ir'
to koken.
VairOltrog, m.; :Ivanne, In.; :Meth, f. =
wasch bak; -kuip; -vrouw (ook kletstante).
Wat4114ettel, m.; :3eug, 1.; :gamy, m. =
wasch ll lijst ; -gerei ; -tobbe.
Waalen, m. -4, — = grasveld; (norbb.)
takkebos; [damp].
= vilder.
Taalennteifter,
TaatYriaa, nt. —(e)d = Vogezen.
Wafter, f. — = water; er fitt bet ll.
unb trot = op water en brood; gebrannted
e. = gedestilleerd, sterke drank; bad e. nebt
ibtn bid an ben bald = 't water staat hem
tot aan de lippen; e. in ben lean gief3en ob.
tun = water in den wijn doen; ba fauft nod
biet O. ben Mein (ben Zerg) Ijittunter = er
zal nog veel water door den Rijn loopen, voor
't zoover is; ber flan ift ink e. gefaffen = in
't water gevallen;
ind e. reiten = iets
vernietigen, verloren doen gaan; ffignifcbed
= eau de Cologne; ein Ziantant born retuften
= een diamant van 't zuiverste water;
ttebenba e. = stilstaand water; ftiffe e.
griinben (flab) tief ob. reten tiefe Graben =
stifle waters hebben diepe gronden; er tritbt
fan 8. = hij hindert niemand; fit fiber 8.
batten
zich boven water houden; er fieft
= vlot, vloeiend; au 8. nub au
irate
2anb(e) = to water en to land; au 8. tverben =

Taafferabfditag.

737

92aafferforubel.
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in 't water vallen (fig.); ba g S. Itiuft fin fm
a/tunbe aufammen = 't water komt hem (er
van) in den mond; zie ook SE r u g, V ii b I e,
retcben.
Taarferatifrigag, m. = afwatering, waterafvoer, verlaat.
itiarterarnt = waterarm.
ailafferaffei, m. = watermot.
TaarferlIbau, tn.; :bautunft, to.; :beam f.=
water 0 bouw (-bouwkunde, -bouwwerk); -1;ouwkunde; -bekken.
alarferlbeWitter, m.; :befitreibuttg, tn.;
Aitafe, In. = water llreservoir; -beschrijving
(of hydrografie); -bobbel (of -bel, blaar).
eaafferbrei, m. = pap met water.
Elarrerbmige, tr. = waterpunge.
Varferdjett, f. — g , — = watertje; er fiebt
aug , alg ob er fan 8. trithen Nitrite = alsof
hij Been vlieg kwaad kon doen.
Taafferbantpf, m. = waterdamp.
Warferbirbt = waterdicht.
gilafferilbottor, m.; :bun ft, in., :tinter, m. =
water lldokter; -damp; -emmer.
Warfereppick m. = selderie.
warrerljahrt, tv.; :fan, m.; :fang, ni . =
water ll tochtje ; -val; -vergaarbak (of regenbak).
QVarferilfarbe, to.; :fendiet, m.; :fiat*, to.;
:ftaft0e, to. = waterllverf(ofaquarel); -venkel;
-vlakte (of -oppervlakte); -karaf.
Warferlifieden, at.; :ffietle, tn.; :nob, m. =
water!' vlek; -vlieg; -vloo.
Wafferflut, tn. = overstrooming, watervloed.
Warferfra*, M. = scheepsvracht, vervoer
to water, vrachtloon.
tuarferfrei = watervrij.
alafferlIfroftb, m.; :g an g, m.; qiefkifi, f . =
water II kikvorsch ; -loop (of kanaal) ; -vat.
TOctrferllgefliiget, f.; :net% in. = wate r llgevogelte; -geest.
Taarfergerectitigfeit, W. = gebruiksrecht van
waterloopen.
WarferlIgeufen, 411.; :getniit4d, 1.; :glad,
1. = waterllgeuzen; -plant (of -gewas); -glas.
tuarferateic.1) = waterpas, horizontaal.
Vaffergfetrlie, ha. =waterpas, horizontaal vlak.
Taarfergraben, in. = greppel, sloot.
Warfergrube, to. = put, regenbak.
Taarfernut nt. = stortbui, plasregen.
itiarter4altin = waterhoudend.
Warfertfreillianftaft, tv.; :ittube, tn.= watergeneesIlinrichting; -kunde.
TaarferH4ei4ung, to.. :0Obe, tn.; :fiofe, tn. =
water llverwarming 41. i. verwarming door
warm water); -hoogte; -hoos.
Vaaffer114u0n, f.; :bunb, tn. = water llhoen;
-hond (poedel).
itliirrerirlit = waterachtig.
iviifferig = waterig; krachteloos, laf, flauw;
zie ook WI u tt b.
Mifferigteit, tn. — = waterigheid, laf heid.
Warferfagb, tn. = jacht op watervogels.
Warferlijungfer, to.; :fitter, m., :fattne, to.;
:tante, tv. = watedjuffertje (glazemaker);
-kever; -kan (of lampetkan); -kant.
ilarferfarte, Iv. = hydrografisehe kaart.
Warferlifaften, m.; :Mt, m. ; :flee, m. =
water II reservoir; -mortel; -klaver.
elafferilflofett, f.; ,topf, m.; draft, tn. =
water li klozet; -hoofd ; -kracht.
Warferlitraftleilre, Iv.; :trait, tn.; :freffe,
m. • =trim, tn.; :Mel, at. = water!' krachtleer
(of' hydrodynamica); -kraan (bij spoorwegen);
-kers; -kruik; (-)tobbe(tje).
VAN GELDEREN , Duitsch Woordenboek. I.

Warferfuttft, tn. = fontein; bfe eafferfiinfte -.. ---de waterwerken.
Warfierlifur, to.; :fiirbi4, m.; :fade, Iv.;
:tauf, m.; :Iiittfer, tn. = waterllkuur; -meloen
(of -pompoen); -poel; -loop; -looper.
Itiarferteer = waterloos, droog.
Taarferilleitung, to.; :lettung4riiige, tv.;
:Otte, tn.; :linte, W. = waterllleiding; -leidingbuis; -lelie; -lijn.
Wafferillinfe, to.; :fieftf), f.; :WC f.; :mate:
ref, tn. = waterlllinze (eendekroos); -lisch
(zwanebloem); -gat (d. i. gat vol water of gat
waardoor 't water wegloopt); -verfschilderen.
Varferlintattnel, at; :mann, m.; :mattiiitte,
tn. = water llgebrek; -man (ook Waterman,
een sterrebeeld); -machine (of -werktuig).
elarferlintelone, to.; meffer, tn.; :mold), tn.;
:milt*, tv. = waterllmeloen; -meter (of
hydrometer); -salamander; -molen.
tuariern, fci4m. (I,.) = besproeien, netten;
(wijn) temperen met water, mengen; (zijde,
taf) wateren, moireeren; (haring) in 't water
leggen ; zie ook 0 u n b.
Q?aarferlInige, to.; :nut, to.; :nut W.;
:Ittpub0e, to. = water llgeest (of -nimf);
-gebrek; -foot; -nimf.
920. arferliorgel, to.; :Oartie, to.; =Oaf nt - =
water II orgel ; -partij ; -pas.
Warferperte, tn. = valsche parel.
TatifferIllieft, tv.; :Pfabt, m.; :Pfeffer, m.;
: Offan3e, Iv. = water II post; -paal; -peper;
-plant.
1afferliPft01, tn.; :Ofiitfe, to.; :pollen, let. =
waterllpoel; -plan; -pokken.
Taarfertiotaf, m. = Pool uit Opper-Silezie.
TaarferlIprobe, to.; :queue, tv.; :rabe, tn. =
water llproef (nl. een godsoordeel); -bron (of
-wel); -raaf (of zeeraaf).
92aarferlirab, 1.; :ratte, to.; :retbt, f. =
water II rad ; -rat (of -rot); -recht.
Warferfiretift, :reitft = waterllpas; -rijk.
TearferlIreill), 1.; :rinne, tn. = waterllrijk
(of -gebied); -loop.
Warferrienten, m. = zeegras, wier.
Warferrifb at. = spleet, kloof (door 't water
ontstaan).
WarferriiOre, W. = waterpijp, waterloop.
Warferrofe, m. = waterlelie.
Taarferriibe, tn. = gewone raap.
Q?aargerltfatt, tn.; :fatamanber, m. ; :Mute,
ro. = water 11 zak (ook van pij pen) ; -salamander;
-zuil.
Warferfeftacbt, m. = mijnput ter verwijdering van 't mijnwater.
VafferlifMaben, m.; :frimtfet, Ia.; :frOeibe,
M.; :ftljeu, to. = water llschade, -schep(per)
(of -schoep); -scheiding; -vrees.
Ivarferfrbeu = aan watervrees lijdend.
Varfer II f cliterting, m. ; :Waage, tn.;
: Wand), m. ; :frOluttb, In. = water ll scheerling; -slang; -zak (van leer); -kolk (of-afgrond).
efaarferftinniitler, m. = waterspreeuw.
Tan fleril fi r4 n eOf e, iv. ; 4 tO rattbe, tv.; dittualbe,
tn. = waterpsnip, -schroef (of schroef van
Archimedes); -zwaluw.
Warferilfeite, to.; :fforOiatt, nt.; :knot, to.;
= ftl eier, m. = water llkant (of -zijde); -schorpioen; -snood; (-)spuwer.
WaafferlIfPlenel, tn.; :flitttne, to.; :fport,
tn.; .fpringfrOlvana, tn.; dprfile, M. =
water II spiegel ; -spin ; -sport ; -springstaart ;
-spuit.
VarferfOrubel, m. = springbron.
47

nafferftanb.

738

Warferliftanb, nt.; .fteffe, tv.; :ftiefel, m.;
gtoft tn .; : ftOffan6, 1. = waterlistand; -plaats
(d. drinkplaats); -laars; -stof; -stofgas.
luarferftonaltig = waterstofhoudend.
TaarferlIftraig, nt.; :ftra#e, tn.; :ftrecte,
waterll straal ; -we g ; -uitgestrektheid.
=
WarferlIftrubel, tn.; :: ftur5, Ill. ; : fuel%
waterilkolk (of draaikolk, maalstroom); -val
(ook neerstortend water); -zucht.
loarferfiicfttig = waterzuchtig.
= magere soep.
Taarferfulilie,
Taarfertaufe, iv. = waterdoop.
Taarfertlefe, tn. = waterdiepte, diepgang.
TaarferlItier, f.; =tonne, tn.; :topf, m. =
waterildier; -ton; -pot.
= waterlijn; diepgang.
Taarfertrac4t,
Taarfertriiger, tn. = waterdrager.
= trens (een soort van
alarfertrettfe,
toom).
WarferlItreter, tn.; :Crag, m.; :tropfen, m.=
water trapper ; -bak (d. drinkbak); -droppel.
Warferliturut, mbr, tn.; :untfCag, nt. =
waterlitoren; -uurwerk; -omslag (of natte
omslag).
= besproeiing.
enifferung,
TaarferlIbogel, nt.; Atorrat, tn.; :Wage, =
water I1 vo gel ; -voorraad ; -pas (hydrostatische
balans).
= waterpassing, waterWarferludguno,
weging.
WarferlIttiame, tn. ; :ittegerid), m.;
tv. = waterilweegluis; -weegbree; -wilg.
Warferivette, tn. = golf.
warfertverr, T. = waterwerk, hydraulische
inrichting, fontein.
= draaikolk, maalstroom;
Warferloirbel,
(water)hoos.
Warferitione, tr. = golf, baar.
WarferlIseirtiett, f.; :;obe y , nt. = waterilmerk; -tobbe.
luitfrrig, zie iniiffericbt, tutif.
fetig.
[mat, — = gewaad. Taale, kn. —n =
groot treknet of sleepnet].
tualen, fcbtr. (b.) = waden.
Taalerclafet (spr.: oeotterklozzet), f. —4, —4 =
watercloset.
Taa i tertant, tn. —, —en, zie a3afferfante.
%Baler/nal:if (spr.: oeotterproef), m.
—4 = waterproof, waterdichte stof, overjas,
regenjas.
Taat'fcbe, tn. —, —tt = oorveeg, muilpeer.
tuat'fitelig = waggelend, schommelend.
tuat'fcfteln, fcbtb. (1.) = waggelen, schommelen.
zie Gatf cb e.
Taat'fcliett, tn.
= watt (electrische maatI. matt, f.
eenheid).
II. Watt, f. —(e)6, —e; 9at'te, tv.
—n =
wad, ondiepte.
—n = watte.
1at'te,
Taat s tettfabrer, tn. = waddevaarder, platboomde schuit.
tuattie'rett, gin). (b.) = watteeren.
— = watteerder.
Taattie'rer,
Wan, —(e)§, — e = wouw (een soort rezeda).
Wauttiau', m. —(e)4, —e u. — = wafwaf,
hond; fat bit feinen Q. bormacben = laat je
niet bang maken.
ht.
= ibeftficbe Oreite.
--n = weefsel, stuk goed.
9e ' be,
Weft', zie Tgeibef.
toe'bett, ft. u. fcbtb. (b.) licb ibebe; tvebte u.
toob; inebte u.
Wan! Rabat u. getro,

ee)felredit.

ben) = woven, spinnen; leven, bewegen, in
werking zijn, werken, zweven.
We'ber, nt. —4, — = wever.
g?ae'berllarbeit, tn.; :baunt, tn. = wevers11werk; -boom.
—, —en = weverij; weefsel.
QBebereV,
ele s bereinfiblag, tn. = inslag (bij 't weven).
We'berlIbanbluerf, f.; :hinting, tn.; :fatitut,
m. = weversliambacht, -bond; -kam.
We'berittecOt, tn. = weversknecht; (spin)
hooiwagen.
We'berrilabe, tn.; :nteifter, m.; : fdjiff, f. =
wevers II kas ; -bass; -schietspoel.
We'berftu41, m. = weefgetouw, weefstoel.
We'bergettei, m. = schering.
waeb'ficufg, nt. = weefstoel, weefgetouw.
Taectyfet, m. —4, — = wisseling (van de
jaargetijden bijv.); verwisseling (van woning
bijv.); verandering (in een zaak); wissel (in
den handel); (stud.) jaarlijksch studiegeld.
akedYfefliagettt, tn.; :af3ebt, tn. = wisselliagent; -accept.
Taectrfelbala, m. = ondergeschoven kind,
wisselkind; monster, misbaksel.
WeOfelbant, tn. = wisselbank.
ittecO'felbar = wisselbaar, verwisselbaar.
elecblelbegriff, m. = verwisselbaar begrip,
begrip van gelijken inhoud.
Wertlelbeteiligte ob. TileOfetherigliclitete,
431. = wisselpersoneel.
= wederkeerige beQ3aectyfelbeateOuttg,
trekking.
Werbleillbrief, in.; =buck T.; : biirfle, In.;
:biirgfcbaft, tn. = -boek; -borg;
-borgtocht.
iveciffelfabig = bevoegd of gerechtigd om
wissels te teekenen.
9ec4lelfilibigreit, = bevoegdheid of recht
om wissels te teekenen of om in wisselzaken
op te treden.
9er4lelfaff, tn. = ander geval, tegenovergesteld geval; wisselvalligheid.
Weriffelfiiffdjung, in. = wisselvervalsching.
9:Veciffelfieber, f. = wisselkoorts.
= eisch op grond van
electffelforberung,
een wissel.
= respijtdagen.
elecirfelfrift,
= gebruik, usantie.
Taedrfelgebraucti,
Taeit'felgelb, f.= wisselgeld, kleingeld; agio.
alec4lelaefang, tn. = beurt(ge)zang.
9ecfrfelgeft4iift, f. = wisselzaak, wisselkantoor.
Taeciffelnefeth f. zie QBecb felotbnung.
TaeciVelgeforack f. = samenspraak.
Wertrfethattbel, m. = wisselhandel.
TaectrfellItianbluttn, no.; :1)au4, f. = wisseflhandel; -zaak (-kantoor, -bank).
Weriffelirthaber, nt. = houder van een wissel.
=
Wern'fellIfonto, f.; :itirL tn.; :matter,
wisselliconto; -koers; -makelaar (of -agent).
toecO'feltnii#Ig = volgens 't wisselrecht.
= kleingeld, pasmunt.
TaeMleIntiinge,
Wedrfeitt, fcbro. (b.) = wisselen, verwisselen;
bie Rieibet
= van kleeren verwisselen;
bie garbe
= van kleur veranderen, bleek
worden; (8orte, Ciefe) wisselen; (ein Bug)
trecbrett bie @Wife = wisselt.
WectYfellitteimer, tn.; :orbittutg, t.;
nt. = wisselfihouder; -wet (-recht);
f.;
-pari; -pleats.
WerfffellIOroteft, m.; :Inapt nt.; :recIptittia,
tn.; :raft, f. = wissel-protest; -proces; -rekening (of arbitrage); -recht.
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Tiledffetrebe, in. = samenspraak; woord en
antwoord, woord en wederwoord.
aeciffefilreime, V.; :rater, m., :reiterel,
tn. = wissel II rij men ; -ruiter ; -ruiterij.
tueitleffettlg = wederzijds(ch), wederkeerig,
beiderzijds(ch), onderling, beurtelings(ch).
Werirfelfettigtett, iv. - = wederkeerigheid.
eleriffetfettbung, tn. = overmaking van wissels, remise.
Inettlefftiiubtg = afwisselend.
TaccirfeillftentOel, in.; : Wont, IL; -(tube, to.;
zfumme, in. = wissel 11 Stempel (-zegel); -stroom;
-kantoor; -som.
WeiVfelberbiittitW, f. = wederzijdsche betrekking, onderlinge betrekking.
Irecirfelboa = vol afwisseling.
meOfenueffe = afwisselend, beurtelings, wederkeerig.
elettlettattfel, m. = verwisselende (binnenof buiten)hoek.
VectlfellIbArfuttg, tn.; :intrtfrOaft, tn. =
wissel ll werking ; -bouw.
WaertYfel3ablung, tn. = betaling in wissels.
Werfrfelauftattb, m. = wedorzijdschheid; wederkeerigheid.
Waectiffer, in. -4, - = wisselaar.
elernfleriaben, m. = wisselkantoor.
nett, m. —(e)&, —e; 9ec'te, to. —, -n;
VI2eclett, tn. -4, - = (witte)broodje; stuk
boter.
itteclett, fcbtn. (b.) = wekken, opwekken; (bij
telefoon) opbellen.
Vecler, tn. -4, - = wekker (persoon en
uurwerk).
aleclerufir, W. = horloge of klok met wekker, wekkerklok, wekker.
Waettruf, m. = wekroep, wekstem.
We'ba, m. —&, -& u. eeben = Veda (heilige schrift v. d. Brahminen).
Wae'bet, tn. —4, — = (vuur-, vliegen)waaier;
wijwaterkwast, kwispel; veer, wiek; staart.
toe'belfdratig = waaiervormig, pluimvormig.
toe'beltt, fcbtv. (b.) = kwispelstaarten, (heen
en weer) bewegen, waaieren.
toe'ber: Weber Welb noel) Witt = (noch) geld
noch goed; [bin tv. artiurein, iv. fcbi3n].
Web, meet, tn. -, -en = (paarde)wed.
I. Taco (met e), m.—(e)&, -e = weg; am 8..e
= aan of langs den weg ; er tvar auf bem beften
:Ta .. e rub au ruinieren = hij was goed op weg
om zich te ruineeren; auf bent e .. e ber
(Bur) Oefferung = aan de beterhand; auf Re.
feVicbem 8.. e = langs wettelijken weg; auf
betn 92a .. e ber Witte = bij minnelijke schikking; auf batbetu 8.. e = halfweg, halverwege; ficb auf ben 8. macben= op weg of op
reis gaan; nicbt gut bet S.. e fein = niet
heel wel zijn, niet goed ter been zijn; ben Q.
cafe& atefice4 aelm = den weg van alle
vleesch gaan, sterven; feine4 I. e4 ob. feiner
V33 .. e gebn = zijns weegs gaan; e& bat bamit
Bute 8 ..e = dat kan nog een pool duren,
zoover zijn we nog niet; [e& bat cute 8.. e
= dat is goed, er is niets te vreezen]; im
8..e eine& Kntra0, ether Q3erorbnung = bij
motie, bij verordening; etc Weicbiift in bie
8.. e leiten = een zaak op touw zetten of
voorbereiden; fin 0 ..e giecbten& = fangs
gerechtelijken weg; er lvirb feinen e. maven
= hij zal zijn weg wel vinden; Mittel unb
e.. e = middelen; °Otte e. nub 81el =
doelloos; emu stiiti 8eg(e)4 = een eind weegs;
clue Stunbe eeg(e)& = een uur gaans; fcb

hiegfangen.

traue fljm nicbt fiber ben 8. = ik vertrouw
hem volstrekt niet; tuoller be& Sege&? =
waar komt U vandaan?
II. Wet; (met '6) = weg, heen, verloren; Ijinterein.
anber ob. in einem In. = achter elkaar voort,
achtereenvolgens, aan ben stuk ; boot Matte beg
= van 't blad; frei bon ber Leber in.= vrijuit,
ronduit; er bar gang b. = geheel buiten
zich zelf; fiber ettn. tv. fein = over lets heen
zijn (ook fig.); vgl. ook tuegba ben.
(Voor samensteilingen met Ulm die bier
niet opgenomen zijn, vergel(jke men die met
fort).
tueg'arbettett, fcbin. (b.) = wegwerken.
loeglitien, fcbin. (ti.) = wegetsen, wegbijten,
wegbeitsen.
toeffbeifiett, ft. (b.) = wegbijten, uitbijten;
wegjagen (door te bijten).
tuega belAen, fcbin. (b.) = wegbeitsen.
toent betontmen, ft. (b.) = wegkrijgen, beetkrijgen.
tvetrbentfett, ft. (tj.) = ergens anders beroepen.
tnegi bielbett, ft. (f.) = wegblijven (niet komen, weggelaten worden, niet weerkomen).
iveglifitien, fcbto. (ti.) = de oogen afwenden.
tuetrbrettett, ft. (b.) = wegbre kberna,nadfebnrektuen
.:
luetribrennett,mu. (b.) = weg
(f.) = wegbranden, geheel opbranden.
Itieg'benfett, unr. 4.) = wegdenken; WO tn.
= zich in gedachten verplaatsen.
We'ileautt, T. = toezicht op de wegen.
We'cleauffeber, m. = opzichter over de
openbare wegen.
9e'geban, tn. = aanleg van wegen.
1e'gebrett, m. (u. f.) -e&, - e = weegbree.
We'Rebiftel, in. = e zeldistel, wegdistel.
Tae'neborn, tn. = wegdoren, kruisdoren.
elegegelb, f.= weggeld (tol-, bruggeld enz.).
AVegetagerer, m. --&, - = struikroover,
straatroover, bandiet.
We'aelagerting, tv. — = straatroof, struikrooverij.
We'nenteffer, m. = wegmeter.
tues gentiibe= moe van 't loopen of van 't zwerven.
I. Ine'aett, mit Wen., [tuft tat.] = wegens,
om, ter wille, uit hoofde; tv. ber nittber ob.
ber ninber tn. = wegens of om de kinderen;
bon inecbt& in. = van rechtswege; bon Knit&
bl. = ambtshalve; bon Staat& tv. = van staatswege; bon Obrigfeit& In. = van wege de
overheid.
[II. We'nen, zie ft e toegen.]
We'flerirO, m. -(e)& = weegbree.
We'aefaute, tv. = mijlpaal, wegwijzer.
Werelpflett, ft. (b.) = wegeten, opeten; einen
areunb iv. = een feestmaal geven ter eere
van een vertrekkenden vriend.
We'netteitt, m. = mijlpaal, mijlsteen, grenssteen.
Ue'aeftrede, iv. = eind weegs.
Wae'geftuttbe, iv. = uur gaans.
e3e'llettlarte, iv. = cichoreiplant.
9e'ge6oll, m. = weggeld.
tueiffOren, ft. (b.) = wegvaren, wegrijden,
vervoeren; tn., (f.) = wegvaren, wegrijden,
vertrekken.
Veglarl, tn.= ('t) wegvallen, onderdrukking,
afschaffing; in e. bringers = afschaffen, opruimen; in O. fommen = afgeschaft worden,
niet meer gebeuren.
Weglaffen, ft. (1.) = wegvallen, vervallen.
lueglattgett, ft. (1;.) = wegvangen, afvangen.
/17'
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ttieglaulen, fcbtv. (1.) = wegrotten.
tveglifcben, fcbiv. (j.) = wegvisschen; wegpakken, afpakken, wegpikken.
then'aabeln, fcbiv. (b.) = wegpikken, afpikken.
akeg'gang, m. = vertrek, heengaan.
theirgeb(e)n, ft. (1.) = weggaan, heengaan;
(van waren) van de hand gaan.
itl eallieten, ft. (b.) = weggieten.
Iverfbaben, unr. (b )= ontvangen of gekregen
hebben, beet hebben; er bat feinen 2otjn tveg =
hij heeft wat hij verdient; jest bab' it 0
iveg = nu ben ik er (achter), nu heb ik
't gesnapt.
Iveg'beciten, ft. (b.) =-- weghouden, wegdoen.
hicifbafrben, fcbtu. (b.) wegpakken, afpakken,
wegsnappen.
wegnemen, of nemen;
tveg'beben, ft. (b.)
bebe bicb lveg ! = maak dat je weg komtl
hietfOeffett, ft. (b.) einem = iem. weghelpen.
fcbiv. (f.) = wighuppelen, wegspringen; fiber etiv. = losjes over lets
heenloopen.
Inez jagen, fcbiv. (b.) = wegjagen, de deur
uit jagen.
wegkapen, afkapen,
tuerilapern, fcbiv. (b.)
wegpakken, afpakken.
tueglebren, fcbm. (b.) = wegvegen; wegkeeren,
wegwenden, afwenden.
inegloutmen, ft. (f.) weggaan, vertrekken;
wegmaken; er ift gut babel iveggefommen = hij
is er goed afgekomen.
inetftriecben„ ft (f.) = wegkruipen.
Ivegitriegen, fcbm (j.) = wegkrijgen, wegmaken, er achter komen; opdoen, zich op den
hals halen.
ineglaffen, ft. (b.) weglaten; laten (weg)gaan; uitlaten, vergeten, niet gebruiken of
niet plaatsen.
tnetrianfen, ft. (f.) = wegloopen.
tueglegen, fcbiv. (ti.) = wegleggen, opruimen.
tuegleugnen, fcbtv. (b.) ontkennen, loochenen,
verloochenen.
iveg'marpen, fcbiv. (b.) = wegmaken, wegnemen, wegdoen;
= zich uit de voeten
maken, z'eh terugtrekken, weggaan.
itiegInaufen, febtv. (b.) = wegpikken, afpikken,
weggappen, afgappen.
fcbiv. (b.) = wegbeitelen.
Q:effnabnie, iv. —, —11 = wegneming; confiscatie, aanhaling, verbeurdverklaring; verovering.
lueo'neimen, ft. (b.) = wegnemen; beslag
leggen op, verbeurd verklaren.
Werrnebmung, —, —en = wegneming.
toen'pacien, fcbin. (ti.) = wegpakken, wegleggen, wegbrengen; fidD
= zich uit de
voeten maken.
Weirrabieren, fcbiv. (ti.) = wegschrappen, nitschrappen, weggommen, uitgommen.
luelfraffen, fcbiv. (b.) = wegrapen, wegnemen,
wegpakken, wegrukken.
thea'riiumen, fcbin. (ti.) = wegruimen: (hinderpalen, moeilijkheden) uit den wegruimen.
Weg'riiumung, iv. = wegruiming, ('t)
den-weg-ruimen.
iven'rcifon, ft. (b.) = wegscheuren, wegrukken;
(een huffs) omverhalen, sloopen.
tuctfrikien, fcbm. (b.) = wegrukken, verplaatsen, verzetten; (f.) = plaats maken, van
zijn plaats gaan.
weroepen.
toegtrufen, ft. (IM.)
itietrfagen, fcbiv. (b.) = wegzagen.
Weglant (met g) = begaanbaar, bei eisbaar.

tube.

Weg'ftijaffen, fcbtv. (b.) = wegdoen, wegruimen,
wegbrengen.
Weglitaufeln, fcbtv. (b.) =-. wegmaken (met
de schop).
—n, zie (pea e,
Wen frOeibe (met g),
= wegscheren, afscheren,
inentilteren, ft.
zich wegscheren.
fiat
itieg'frfOeben, ft. (I;.) = wegschuiven, wegduwen.
toefefitieflen, ft. (b.) = wegschieten, afschieten.
Weiffr4leifen, ft. (b) = wegslijpen.
tuetffrigetiPett, fcbin. (1.) = wegsleepen, versleepen.
inerefitlie#en, ft. (t.) = wegsluiten, wegruimen.
ling'frimeifien, ft. (b.) = wegsmijten, weggooien.
iveg'frima00en, fcbiu. (b.) = wegsnappen,
wegpikken, wegpakken.
tuen`frimelben, ft. (n.) = weg-, af- of uitsnijden.
Iveiffeljnenen, fcb1v. (b.) = wegschieten, wegwerpen.
Wegleben, ft. (b.) = den blik afwenden, een
anderen kant uitzien.
Ivegle#en, fcbin. (b.) = wegzetten, op zij zetten; fiber einen Graben iv. (f.) = over een
sloot springen; iiber einen fit1i iv. = een
rivier oversteken; ficb fiber etiv. iv. (b.) =
zich over lets heenzetten, zich om lets niet
bekommeren, om lets niet geven.
inegItirengen, fcbin. (b.) = wegruimen (met
dynamiet e. d.); in., (1.) = weggaloppeeren.
lueglteden, fcbni. (b.) = wegdoen, wegzAten,
wegbergen.
ivegifteblen, ft. (l.) = wegstelen, rooven, ontwegsluipen.
stelen, ontrooven;
tueglterien, fcbtv. (b.) = wegzetten, verplaatsen.
tuctfiterben, ft. (f.) = wegsterven.
Ineifftreir4en, ft. (b.) (haar e. d.) w3gstrijken; (een woord e. d.) wegschrappen, uitschrappen.
Ulen'ttunb'.! (met e), in. = uur gaans.
= nooddoop.
Vaeglaufe (met e),
hie(ftretett, ft. (f.) = w :gtreden, weggaan,
heengaan.
tveglun, unr. (b.) = wegdoen, wegnemen,
wegbergen.
VegliberfiiOning (met e), iv. = overweg,
overbrug.
Taeglinterfiiigung (met e), iv. = tunnel.
- , = cichorei(plant).
Wegluarte (met 0
Inenstuarcben, ft. (CO.) = wegwasschen.
– = wegwijzer,
e tuelfer (met e), tr.
gids, handwijzer.
Itieglnenben, unr. u. fcbin. (b.) = wegwenden,
afwenden, afkeeren.
inegiverfen, ft. (1.) wegwerpen, weggooien,
vergooien; = zich wegwerpen, zich
vergooien, zich verslingeren.
hietoverfenb = minachtend, verachtelijk.
— = wegwerpiag;
aelftverfung,
achtinif, geringschatting.
W0113111/ !Men, fcbtr. (b.); .1aubern,
(b.) = weglIwenschen, -tooveren.
Taen'Aelgung (met e), 113. = teerkost.
tveg'3te1en, ft. (b.) = wegtrekken, wegsleepen;
(f.) = wegtrekken, weggaan, verhuizen.
aileffgun, m. = vertrek, verhuizing; ('t) wegtrekken.
I. web, —(e)t = wee, smart, verdriet; fen
= zijn wel er wee.
841 unb
II. tueb, Inc* = wee, onaangenaam; pijnlijk,
smartelijk; mix ift iv. = ik voel me onge-
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lukkig; ber Babn tut nth: = doet me pijn
f zeer; einem tv. tun iem.pijn of zeer doen,
iem. grievers; einen ineben ginger baben =
een zeeren vinger hebben; ein vee tern =
een weemoedig hart; Pct) iv. tun = zich pijn
of zeer doen; ineb mit ! = wee mij! o ineb!
= o wee!
I. Tae'ben,
= weeen.
tue'ben, fct)tv. (b.) = waaien; wapperen,
fladderen; inebt fan 2ilftcben = er gaat
(of waait) geen tochtje.
Taeirfrau, in. = vroedvrouw.
f. = weemoed, weedom.
= weeklacht, jammerklacht.
Weigiage,
tuetrilagen, 1c4to. (Ij.) = weeklagen, jammeren.
—n =
befit, f. —(e), — e; Waeifte, in.
waal, wiel, weel (kolk aan de kust).
ivelyteibig = jammerend, klagend, huilerig,
sentimenteel, kleinzeeng.
= weemoed, droefenis.
Taeirinut,
tuetymiitig = weemoedig, droef.
tuefrutut4ba = vol weemoed, weemoedig.
TaeWututter, iv. vroedvrouw.
--n = buil.
Warne, ty.
I. Wad; —, —en weer, verdediging ; wal,
borstwering; slagtand (van een wild zwijn);
feten = zich te weer stellen.
ficb Aur
II.
etjr, 1. —(e)4 —e = waterkeering, dam,
beer.
2e4Vbauut, m. = afsluitboom, slagboom,
boom; grondbalk (van een watermolen).
Taebr'bantnt, m. = stuwdam.
Warren. fcbin. (b.) = (iem. den toegang,
't doortrekken) beletten, verbieden (= bet,
tnebren); hem lInfug = onbetamelijkheden
tegengaan, beletten of voorkomen; (hem aeuer)
tegenhouden, onderdrukken; fitt Iv. gegen =
zich verdedigen, weren, verweren tegen;
ficb fetter Oaut in. = zich of zijn leven verzijn leven
dedigen; [fief) feitte4 2eben& tv.
= zich tegen
verdedigen; fief) einen Zinged
jets verdedigen].
itiebr'fabin = weerbaar, in staat de wapens
te dragen.
elebfgatter, 1. = deur of hek in den dam.
1ebr'ae4iinge, We4r'ae1ent, f. = sabelriem, koppel.
luebelpft = in staat de wapens te dragen,
zich te verdedigen; weerbaar, strijdbaar.
— = weerbaarheid.
Taebr'Oaftlafett,
TaeOr'Oaftuutuug, to. – = weerbairmaking.
tue1rio6 = weerloos, ongewapend, zwak.
Taebrlofinfelt, in. — = weerloosheid.
= krijgsman.
WebrInann,
Taefir'utanufMaft, in. = militie.
Ekbr'Otliribt, weerplicht, dienstplicht.
inefir'OfficWig = dienstplichtig, weerplichtig.
Wehriftattb, m. = krijgsmansstand, militaire
stand.
Tee9e3Ott, nt. = slagtand (van een wild
zwijn).
Weirltaub, tn. = droeve staat, treurige
toestand.
Velftage, $1. = naweee t, pijn, verdriet.
Seib, f. —(e$, —er = vrouw, wijf.
vrouwtje, wijfje.
eletbIten f. —b,—
Weibel, In. —4, — = (fcbinei3.) stadhuisbode,
dienaar van den schout; [deurwaarder,
sergeant].
Unt'beln, fcbin. (l.) = druk in de weer zijn;
= zijn best voor iem. doen.
far emit
aelberHart, tv.; :4errfc4aft, tv.; :ben, f.

tueiben.
vrouwel[manier (of -aard); -heerschappij (of
-regeering); -hart.

WerberienntniL tr. = kennis van de vrouw
of van 't vrouwehart.
:taune,
TaetberIliner0t, m.; :fraurbeit,
hi. = vrouwe dienaar (of saletjonker);
-ziekte; -luim.

alerberilleion, f.; :lift, tu. = vrouwe leen
(spilleleen); -list.
gBeitiermiiriten, f. = bakersprookje.
Traub, m.; :regiment,
tilaberlorben,
f. = vrouwellorde; -roof; -regeering.
Wei'bertrattt, Iv. = vrouwekleeding.
vrouwvolk.
elerberbolf,

Inabifcb = verwijfd, weekelijk ; als een vrouw.
vrouwelijk; ein ineiblicber Rana,
rienboger = een wijfjeskanarie.
— = vrouwelijkheid.
Taeiblidjfeit,
Wattling, in. —(eA —e = verwijfd persoon,
weekeling; ook = Tactibfinger en Obi=
beffine.
= vrouwspersoon, vrouwmensch.
[Weiblen, f. vrouw, wjjf].

:perfort, iv.; :Kid, f. =

vrouwslpersonen (of vrouwvolk); -persoon;
-persoon.
Taeib4'bolf, f. = vrouwvolk.
Witt = week, zacht, teer, (van vleesch)
malsch; gevoelig.
f. = stadsgebied, stadrecht, ban,
jurisdictie.
903el'r4e, iv. —n = zijde, flank; zaehtheid,
teerheid; week, ('t) weeken (aL0 bet S.
inctfcbett); wissel (op spoorwegen).
I. tverfien, 1Mv. (ti.) = weeken, week maken;
to., (f.) weeken, week worden.
H. wel'iteit, ft. (tj.) Olt hid*, tuicb ; tome;
tint* ! genxicben) = wijken, buigen; dalen
(van prijzen); bem bor betn eittbe
ID. = voor den vijand wijken; ber lIbermacbt
tv. = voor de overmacht zwichten of wijken.
= wisselwachter.
Wei'diettftetter, tn. —,4,
= weekkuip.
tueirWaerotten = zacht gekookt, zacht.
Weirirbeit, to. — = zachtheid enz. zie tx) e i fj.
tveirlYbergg = weekhartig, teerhartig.
Tactit'beraigteit, — = weekhartigheid enz.
Vetifrtraut, f. = watermuur.
WeidYlitt = wekelijk, malsch, slap, verwijfd,
vertroeteld.
Taeldffing, tn. —(e% —e = weekeling; slap,
verwijfd persoon.
Wait utiitig, zie bleicber3ig.
= Weichsel.
eleidrfel (spr.: waiksel),
TaeicirfelboI3, 1 . = weichselhout; morellehout.
Weirlyfelfirfc4e, tn. = morel.
= pijproer van weiehselVeidyfeirobr,
bout.
aikicryfeIp0f, m. verharding of ineelkaargroeien van 't hoofdhaar, haarziekte.
I. 9eZel'be, to. —, —tt = wilg(eboom).
II.
—n = weide (waar 't vee
ei'be, tn.
graast); (gras)voeder.
Tael'bel1 nab, f.; :Ianb, 1. = wei(de)IIgeld; -land.
I. tverben = wilgen, van wilgehout, teenen.
II. tuerben, fcbtn. (b.) weiden, laten grazen,
hoeden; weiden, grazen; feitte Wugen an ettv.
to. = zijn oogen aan jets verlustigen; in.
an diner Sacbe = zich verlustigen in jets; er
inetbete fief] an matter Zerlegenbeit = hij verkneukelde zich in of deed zich te goed aan mijn
verlegenheid.
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fliket'benback tn. = beek met wilgen (aan
den kant).
Werbenbanb, = band of strik van teenen
(van wilgetakken).
m. =
Welbenilbaft, m.; :flaunt, m.;
wilge bast ; -boom; -boschje.
Wei'bettgebitfcb, f. = teenbosch.
WaelbettlIgerte, m.; :bat& f.; :fatten, f. =
wilgefltwijg (of -teen, -roede); -hout; -katje.
Werbettiorb, m. = teenen mand of korf.
Waet'benOttattiung, tv. = aanplanting van
wilgehout.
%i4i'bettrii0cOett, f. = waterwederik.
Tact'bettlirute, tn.; :fttaftlIng, nt.; :ftatnut,
m. = wilge roede ; -loot; -stam.
= weidellplaats
Werbeilptatf, m., :recOt,
(of -veld); -recht.
Taetterick m. —(e)&, —e = wederik; kattestaart.
Weib'gereitt = volgens de regels van de jacht,
volgens alle regels van de kunst.
elerbirOt, f. —(e) g , —e = teenbosch, jong
wilgehout.
weiblim= flink, dapper, behoorlijk, krachtig;
ter dege, geducht, danig; einen au&facben =
iem. flink, danig, hartelijk uitlachen.
m. —(e)&, —e = bootje, schuitje;
champignon.
Veitemann, m. = jager, jagersman.
wetwataintifob = jagers..., van een jager,
als een jager.
Weibluattn4fOrarbe, tn. = jagerstaal.
aleiblueffer, T. = jachtmes; (voor „sabel")
kaasmes.
[Taelb'ner, zie Geibmann].
eib'ineri, f. = jachtbedrijf, jacht.
— = hoofddoek (van de
u. T.
Wad,
nonnen), wijle, wale.
=
haspel, garenwinder.
Tactle, tv. —,
riterfett, fcbto. (b.) = haspelen, garen winden.
Inei'gertt, fcbtu. (b.) = (jets) weigeren, af= weigeren;
slaan (= bertveigern); fir4
er tneigert fist) zsu fommen = hij weigert to
ook: fit einem
komen; [rub eine& Zinge&
= zich tegen jets verzetten].
Zinge
—, —en = weigering.
Vagerung,
= in geval van
Taeligerung4fall, m.: tin
weigering.
m. —en, —en, zie Gelb e I.
= gewijd beeld, ex-voto, wijbeeldje.
WeitrbtfrOof, m. = wijbisschop, plaatsvervangend bisschop, suffragaan.
Welbg bruttnett, tn. = wtiwater.
m. —n, —n:
I.
—n =
wouw, kiekendief.
wijding, inwijding,
—n
II. Tad*,
inzegening, zalving; e. eine& $rieffer& =
wijding of ordening van een priester.
Inets beit, fcbtv. (b.) = wijden, (plechtig) toewijden, (een kerk) wijden; (een priester)
= zich (toe)wijden, ordenen;
wijden.
Waertgf, zie Tgefet.
— = vijver.
Wertyr,
tneilieboff = plechtig, vol wijding, indrukwek kend.
Taettrgabe, tn. = offerande.
gelofte, ex-voto.
Veltrgeliibbe,, f.
Wethleffel, m. = wijwaterbak.
WeitYnaebt, tn.; Veib'narttett, V. = Kerstmis; au = met Kerstmis; su e. fn ber
rnte = met St. Juttemis.

tveinfarbig.

luettfniicOtig = Kerst ...; tr..e Stimmung =
Kerststemming.
Wet4'uact)t4Ilabenb, m.; :bauttt, nt.;
:fetcr, tv. = Kerstl!avond;
frberung,
-boom; -geschenk (uitdeeling op Kerstavond);
-viering.
WcitynaMt4lIfeft, T., :gaffe, tn. (:gefitear,
f.); :tteb, f = Kerstlfeest; -geschenk; -lied.
akettyttachtClutarft, tn. (ob. =tneffe, tn.);
mtette, tv.; : Orebtgt, tn. = Kerstilkermis;
-metten; -preek.
TaeltruarOt4lItag, m.; :tuotte, W.; :3eit,
Kerst dag ; -week; -tijd.
eXeiffrautt, m. = wierook; einem fl. ftreuen =
iem. bewierooken, wierook toezwaaien; ook
met mooie praatjes voor den gek houden.
1leWrauttlIbiicifle, W.; :fat f.; opfattne,
= wierookildoosje; -vat; -pan.
Weib'lltuaffer, f.; :tnebel, m. = wij II water ;
-waterkwast (kwispel).
fnell = omdat, dewijl, daar; [terwijl, zoolang als].
ituellanb = wijlen, eertijds, voorheen.]
aleintett, 1. --&, — = poosje, tijdje.
—n = poos, wijl(e); gut Zing
Taerte, tn.
wat men goed wil doers,
miff RB. baben
moet men niet overhaasteu of langzaam gaat
= haast u langzaam;
zeker; rife mit
dat heeft nog wel
`bamit bat e& gute
tvurbe mfr fang = 't vertijd; Beit unb
veelde me.
%Innen, fctu. (fj.) = toeven, vertoeven, (ver)blijven, zich ophouden; wachten, dralen, talmen.
Weiler, in. —4, — = gehucht.
f. = Weimar.
Veetutara'ner u. Weiluarer, nt.
Weimariaan.
tuet'utartfrh = Weimarsch.
inelluern, fcbtn. (b.) = zuchten, schreien.
Vein, ut. —(e)&, —e = wijn, wijnstok, wijngaard, druif; au seine gebn = naar 't wijnhuis of de herberg gaan ; einem reinen 8. ein.
iem. klaren wijn schenken; Wilber
fcbenfen
wilde wingerd; guter Q. bebarf feineg
e.
g ranae& = goede wijn behoeft geen krans.
m.; :art, tn. =
Wein'llargfe, tv.;
wijn accijns ; -appel; -snort.
wijnachtig.
inein'artig
41104'11Jan, m.; :bauer, m.; :beere, tn.
-gaardenier (of -bouwer); -druif.
Taettt'llberettuug, tn.; :berg, m.; obergbe:
m. = wijn bereiding ; -berg (of -gaard);
-bergbezitter; 9Irbeiter int 8einberge be&
.t.errn = arbeider in den wijngaard des Heeren.
= wijngaardslak.
Weitebergfdptecte,
Vettellbtatt, 1.; tn.; :butte, tn. =
wijn blad (of wijngaardblad , druiveblad);
-bloesem (of -bloei); -korf.
Taetu'broffet, tn. = koperwiek, rosse lijster.
tvertten, fcWn. (fj.) = schreien, weenen,
huilen; um, itber einen tr. = om, over iem.
schreien; ba& e. ift ibm niiber at& ba&
*it = het schreien staat hem nader dan
't lachen.
wernertici) = huilerig, grijnig; klagelijk;
treinerlicb0 Scbaufpief = huilstuk; tneinerficber
Ton = huilerige of drenzerige toon; mfr fit gar
nicbt tn. au Mute = ik denk niet aan schreien.
Q:9enterlicbtett, — = huilerigheid, sentimentaliteit.
=-Wein'llentte, tn.; :efftg, m.; :farbe,
wijnlloogst; -azijn ; -kleur.
Wetiffarbig = wijnkleurig.
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Taein' Ilfat, T.; =flafr4e, tu.; :flecten, tn. =
wijnilvat (ook -zak, -buik, nl. -drinker);
-flesch; -vlek.
Veittlgiirung, to.; :garten, in.; :gartner,
In. = wijnligisting, -gaard (of -berg); -gaardenier.
:gebalt, in.; :net% m. =
Waein'IInegenb,
wijn streek (of -land); -gehalte; -geest.
Taelit'gelage, f. = slemppartij, drinkpartij,
Wein'getiinber, f. = latwerk of hekwerk voor
den wijnstok, ook: aan latwerk of muur
geleide wijnstok.
Waein'llfterurb, In. ; : 110(401', f.; :neicOnta,
reuk (-lucht); -zaak (-han del); -smaak.
mein' jl gla4, 1.; :gOtt, = wijnitglas, -god
(Bacchus).
thein'griin = wijn(gaard)groen.
Inettfbattig = wijnhoudend.
banbef, tn.; :biinbter, in.; :banbluna,
Vea
= wijn II handel ; -handelaar ; -zaak (of -huis
of -handel).
TZeittlbeber, m.; :bete, tn., :bilget, in. =
wijn II hovel ; -heffe (of -droesem , -moer) ;
-heuvel (of -helling).
=ig --= wijnilachtig; -houdend.
aikeittlabr, f. = wijnjaar.
Taelnifatteftbate, in. = koude-wijnsoep.
Vetn'llfanne, /v . ;
m.; :farte, to. =
wijn II kan; - (in)koop ; - kaart.
Weinifetter, tn.; :fatter, in.; :fetter, in. =
wijilkelder; -kellner (of bottelier, keldermeester); -pers.
= druivepit.
Taeinlern,
9eitt'firfrbe, In. = wijnkers, morel.
QBeitt'fnoWe, = wijngaardknop, wijngaardbot.
elettarautpf, in. = huilkramp, krampachtig
huilen.
Taeittlfraufbeit, to.; :fran8, m.; :fraut, T.;
:Minter, 431. = wijnligaardziekte; -krans
(krans van wingerdblaren); -kool ((roode)
kool met wijn toebereid); -kruiden (om in
den wijn to doen).
Taetn'llfrug, :tufo, :offer (ob. :fitper),
tn. = wijnllkruik; -kuip; -kuiper (kuiper van
wijnvaten).
m.; :taben, m.; T.;
:tatte, W.; :taub, 1. = wtjnilkoeler; -handel
(of -zaak); -depot (-pakhuis); -gaardlat; -loof.
alein'taube, = prieel van wijngaardranken.
Taein'tautte, tn. = vroolijke stemming tengevolge van wijndrinken.
Vein'Illefe, to.; :lefer, tn.; :Mb, T. = wijnlloogst (of -lezing); -lezer; -lied.
wafter, m.; :math f. = wijnilmakelaar; -maat.
Wein'nteifter, m. = wijngaardenier; keldermeester.
Taein'tneffer, f. = snoeimes.
tein'met, m. = wijnmeede, honingwijn.
Vein'llmonat, m.;
m.; :Ofatit, zit. =
wijn II maand; - most ; - gaardstaak (of - stut).
Taein'llOttaunte, to.; :preffe, to.; :Orat e, tv-=
wijn ll pruim ; -pers ; -proef (nl. 't proeven van
den wijn of een proeve, proefje, een staaltje).
Weiniraufeb, m.; :rebe, tv.; :reebttung, in. =
wijnIroes, -rank (of -stok); -rekening.
tveittirelit = wijnrijk, rijk aan wijn.
Wein'ret4, = wijn(gaard)rank.
ittettt'llrot, :fauer = wijnjirood; - zuur.
Taeitt'fiture, lv. = zuurheid van den wijn;
wijnsteenzuur.
=
Q?aeitt' II CM ant, tit.; : fdjent, M. ; : fri)enfe,

neManer.

wijnhuis (of -verkoop); -verkooper (of herbergier); -huis (of herberg).
akeitt'frOtaufb, nt. = leeren wijnzak; wijnzak,
drinker.
Veln'frbrater, in.= knecht in een wijnpakhuis,
kelderknecht.
Taeitt'ftein, m. = wijnsteen.
tuein'fteinartig = wijnsteenachtig.
Taeln'IIfteinfiiure, in . ; :fteuer, tn.; :fttuf, M.=
wijn II steenzuur ; - belasting ; - stok.
wijn huis ;
Taein' ftube, tu. ; :fuppe,
-soep.
druivetros, wijndruif.
Taein'traube,
aleinitreber (:trefter), $1.; :berfiilfdyr,
m.; :berfiitfrbung, to. = wijniJmoer (of
druivemoer); -vervalscher; -vervalsching.
Taeln'1varb6, = wijnproductie; biefe& £anb
bat guten e.=in dit 1 nd groeit goede wijn.
Taein' Wane, tn.; :wetter, f. = wijnilweger,
-weer.
9eittituirt, m. = herbergier, kastelein, waard.
= gelag, vertering.
Weitt'aerbe,
Veitt'aeirften, 1. = uithangteeken (aan een
wijnhuis).
m. ; :014 nt. = wijn 11 gaardenier ; -accijns.
tne14, zie tnei&inacben, tnei&fagen en
it a f e e &.
= wijs, verstandig wijselijk; ein
I.
Leif er, ber Safe = een, de wijze; [ettn. tn.
iets waarnemen].
inerben
It. Wale, tn. —, —it = wijze, wijs; manier;
melodie, lied; auf biefe, in biefer = op
deze wijze of manier; auf feine e.= op geenerlei wijze, geenszins; jeber nacb feiner
elk op zijn wijze; er fommt au& ber e. =hij
kan de wijs niet houden; ba& ift au& ber
= dat is geen manier.
Waerfet, m. —d, — = (bije)koningin.
tverfen, ft. (b.) (icb incite; tvie&; Miele; Wife!
getviefen) = wijzen; mit jingern auf einen tn. =
iem. met den vinger nawijzen; einem life Zit;
einen au& bem .tsaufe tv. = iem. de deur wijzen;
ettn. bon rub, bon ber ,t.anb tn. = iets van
de hand wijzen, afwijzen; einen an ben Micbter
= iem. naar den rechter verwijzen; einen
au& ber Stabt = iem. uit de stad verbannen, de stad uit zetten; [fit to. = blijken,
zich uitwijzen, zich vertoonen].
= wijzer, handwijzer, tijdTaeller, in. --&,
wijzer enz.; ook = e eif et en zie tveife I.
—, —nett = (bije)koningin.
Taerferitt,
Tael4'bett, —, —en = wijsheid, verstand;
knapheid, kunde; er bat ate Vel&beit mit
2iiffeln gegeffen (ob. gefreffen) = hij heeft de
wijsheid in pacht.
aket6ibeit43a1 n, tn. = verstandskies.
fueWlicb = verstandig, wijs, wijselijk.
tneWntarben, fcbm. (b.) einem ettn. = iem.
wat wijsmaken.
= wit, blank; fie War gan3 tn. geffelbet=-geheel in 't wit gekleed; ein 9eif3er = een
blanke; ba4 Sett = 't wit (als kleur); ba&
Seif3e = het wit (van 't oog, van 't ei, van
de schijf); eine Se .* = een groot glas wit
bier (Berlijn); ficb tn. brennen = zich rechtvaardigen, zijn onschuld doen blijken; inei3e
Taiifcbe = schoon linnen; icb babe e& fcbittara
= zwart op wit.
auf.
tuei4lagett, fcbtn. (b.) = de toekomst voorspellen, profeteeren.
alet,rfager, m. --&, — = toekomstvoorspeller,
profeet.
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Wei4lagung, tu. —, —en = voorspelling,
profetie.
WeiWarmig = blankarmig.
WiWbadene# Zrot = fijn wittebrood.
Weifrbiitfer, tn. = wittebroodbakker.
Weiff bort, m., :bier, 1. = wit II baard ; -bier.
Taelybittber, m. — = witwerker (in

't biz. iem. die kleiner vaatwerk maakt);
[ook: Witter].
ttielfOliitt(e)rig = witblad(er)ig.
Taelfrbrot, f. = wittebrood.
= haagbeuk, witte beuk.
WeiWbutte,
weivorn, m. = witte hagedoorn, meidoorn.
—, —n = witheid; groot glas
Taeti e,
w tbier (Berlijn).
witten.
tue i' en, fcbto. (b.)
toeffi farbig = witkleurig.
Taelfrtifeb, m. = witvisch.
theifritectig = wit gevlekt.
2BeitIteifri), f.= wit vleesch (van gevogelte,
kalveren e. d.).
TaeifffutpS, m. = witte vos.
WiVgar gerben = zeemtouwen, witlooien.
Inet-frgetb = witgeel, geelwit, blond.
Taelfrgerber, nt. witlooier.
gloeiend ;
tu eif;' II gliib cub ;
aarig =
-harig.
TaciVflrfrbe, to. = Spaansche kers.
Weiffrobl, nt. = witte kool.
akeiftfrant, tn. = winkel van witte goederen,
witwinkel.
aleifirtranter, = koopman in witte goederen.
= witachtig.
Tacifffing, m. —(e)4, —e (kool)witje (een
vlinder); wijting (een visch); witte, witje.
TaciVntebt, f. = bloem (van meel).
= witte populier.
Weiffbabbei,

WaelfrIlbinfel, m. (:qunfte, to.); :fdittabet,
m. = wit II kwast; -bek.
wifffeibett = witzijden.
alkeiVtantte, to. = zilverspar.
eleifrivare, $f. witte goederen.
WeiffivarengefAiift, = handel of zaak in
witte goederen.
WeirIvein, m. = witte wijn.
Taeifneug, f. = wit goed, linnen.

weifneugoanbier,
goederen.

tn. = handelaar in witte

= linnenkamer.
Weiff3eunfamtner,
Weifneunfcbrant, m. = linnenkast.
Teeietunt 1. —(e)4, .. turner = verzameling

van jurisprudentie.
Wet'fititg, tv. —, —en = bevel, verordening,
instructie, schikking, voorschrift, leer; [assignatie].
Wit wijd, ook ruim (vlakte, veld, kring,
wereld, zee); wijd (kan, zeef); ruim (geweten,
definitie, beteekenis, zin); ver (gaan, springen,
reiken, uitstrekken, zien, openstaan, afstand,
weg, reis); bet to ..ent Unger, ber ffilgite =
verreweg verstandiger, de verstandigste; to.
beffer (gri3f3er, metjr 2c.) = verreweg of veel
beter (grooter, meer enz.); tv. unb breit =
wijd en zijd; er toirb 0 to. bringen = hij zal
't ver brengen; icb bin entfernt ba& au
bebaupten = ik ben verre van dit te beweren,
ik denk er niet aan dit te beweren; ba& ftebt
nocb in to..ent aelbe = dat is nog veraf; to.
gefebtt! = glad mis ! 't lijkt er niet naar
tvie to. baben toir nod)? = hoe ver is 't nog?
ift nidjt to. ljer mit ism = hij beteekent
niet veel; bc0 ift nit
ber, bamit ift
nicbt tv. ber = dat is niet veel bijzonders,

heeft niet veel om 't lijf; a ift to. mit ibm
gerommen = 't is ver met hem gekomen;
ift nocb nicbt fo Iv. = 't is nog zoo ver
niet; bon to ..em = van verre; er ging in
bie tv..Taeit hij Bing de wijde wereld in;
to. binter einem aurtidftebn = ver bij iem.
achterstaan; zie ook m eft er.
Wit'ab = veraf.
toeit'au4 = verreweg.
Wit'au4febenb = uitgestrekt, ver-uitziend,
veel-omvattend, weidsch (plan); ver (verwachting).
Wit'beriiOntt = wijdberoemd.
I. Wale, tn. —, —n = verte, wijdte, omvang,
uitgestrektheid; in bie *ben = de wijde
wereld ingaan.
II. Wale, 1.: ba& e. Tucett = op den loop
gaan, de plaat poetsen; ba& gebt ink e. =
dat gaat te ver of is verregaand.
ivelten, fobto. (b.) = wijd maken, verwijden;
fib to. = zich verwijden, wijd worden.
Weiler verder, wijder, verder verwijderd,
uitgestrekter, ruimer ; bovendien, meer, voort ;
to. arbeiten = verder werken, doorwerken,
voortwerken; nfemanb, nicbt& to. = niemand.
niets meer; tocc& lac icb iv. tun? = wat zal
ik verder of nog meer doen? toeitere aotgen =
verdere of andere gevolgen; obne toeitere
Untittinbe of obne toeiter0 = zonder verdere
plichtplegingen, zonder meer; auf toeiteren
$efebf = tot nader order; biv auf meiter0 =
tot nader (order), vaorloopig; be& tveiterett
barfegen = breedvoerig uiteenzetten; b0
Vgetteren finb toir iiberboben = van al 't andere
zijn we orttslagen, bad eeftere finbet ficb
de rest komt in orde; bal Geitere finbet ficb
bei ibm = nadere bijzonderheden zijn bij hem
te verkrijgen; ift 0 to. nicbt&? = is 't anders
niet? bc0 bat to. nicbt& u fagen = dat beLein Ungfiice = 't is
teekent niets; ba& ift
ook erg! loft icb
tn. geben? = zal ik 't
doorgeven? er bat 0 tr. gefagt = verklapt;
unb fo to. = en zoo vender, enz.
hierterfii4rett, fcbto. (b.) = verder voeren
(leiden. brengen); (ba& (llefcbetft) voortzetten.
verder gaan,
fueistergeb(e)n, unr. (1.)
voortgaan.
fnerterbin = voortaan; verder, verderop.
ivertertt, fcbto. (b.) = verwijden, wijder
maken.
Taerterung, to. —, —en = verwijding; onaangenaamheid, moeilijkheid.
Wit'nebeub = weidsch, veelomvattend, verstrekkend, uiterst.
Wit'greifettb verstrekkend.
Witljer = verweg, van verre, uit de verte.
Wit'bitt = ver, in de verte, ver weg.
tueitliinf(t)ig = wijdloopig, breedvoerig, uitvoerig, omstandig; ein lv ..er Zertvanbter =
een verre bloedverwant; to ..e afeiber =
mime kleeren; uitgestrekt (gebouw);
ftetjen = ver uiteen staan.
Weitliinf(t)infeit, to. —, —en = wijdloopigheld, breedvoerigheid, omstandigheid; uitgestrektheid; omhaal, omslag.
m. —(e)4, —e=(groote) melkpan.
Wientatrnig = wijdmazig.
verreikend, uitgestrekt.
theit'reidienb
Witlitauettb = ver uitziend.
= wijd uiteenliggend, uitgestrekt; wijdloopig.
Witic#Ivelfig = omstandig, wijdloopig, me
veel omhaal.
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rijshout.
iBeit'fc#Ivelfigteit, to. — = wijdloopigheid, Tae1letti g3,
omhaal.
WileVientiinge, to. = golflengte.
tnettle4enb = ver'ziend, vooruitziend.
teertentinie, iv. = golflijn, golvende lijn;
tueiffictitig = ver'ziend (tegenst. van bijziend); spiraal.
scherpziend.
Tilatenfittag, m. = golfslag.
TaellentOorte, W. = golvingstheorie, undutuett'fIntrig = wijdsporig (weg).
latietheorie.
tueltstragenb = verdragend.
Taertung, hi. —, —en = verwijding; wijdte, Taea'ffeift0, f. = gekookt varkensvleesch.
ruimte; afstand.
Inellig = golvend.
Weirumfaffettb = uitgestrekt, wijd.
Taeft'000e, tu. = golfkarton, gegolfd karton.
Weitiberbreitet = wijdverspreid, ververspreid. Vae1t'4a0Ofitarbtel, iv. = door van golf karton.
Weitsberaineint = wijdvertakt.
Wetrrab, f. = rad aan de as.
iiIelleit, m. — g = tarwe, wait; tiirrifcber 8. = Weld, tn. —0, —e = meerwal, wentelaar.
Turksche trawe, mais, fein O. bli*= 't gaat WW1) = walsch, Fransch, Italiaansch, Romaansch, vreemd; to .. er .t.abn = kalkoenhem goed.
Tacilengacter, m.; =acre, tv. = tarwe if akker ; sche haan, kalkoen; 133..0 .tun = kalkoen-aar.
sche hen, kalkoen; bie to .. e ScOtoeia = Fransch
Zwitserland,• m. . a horn = mais.
tueipnartig = tarweachtig.
inet'fifyit, fMo. (lj.) = koeterwalen.
Werpttbier, 1. = weitebier.
Taergenllboben, m.; :brut, f., :ernte, tv.; *lb, QBelfdrforn, f. = mais, Turksche tarwe.
f. = tarwe II grond ; -brood ; -oogst ; -veld.
eletfcftlanb, 1. = Italie.
Tacit, to. —, —en = wereld (in alle beteeTaeraeitgriefb in. = griesmeel.
kenissen); ba g 2litt ber 8. erblicfen = 't leg?aellenliffele, iv.; :Turn, 1.; :ntebt,
tarwe
-korrel; -meel.
venslicht zien of aanschouwen; auf Me U.
Wei'genfaat, to. -= jonge to veld staande footmen = ter wereld komen; in bie Mete 8.
f. =

f. =

Dzemelen;

tarwe; tarwezaaikoren.
TacrAcnitroh, f. = tarwestroo.
Wait= welk, wat; ID. ein Vann! welk of wat
een man ! tn. eine graul = welk of wat een
vrouw! m. (eitt) Sunber! = welk of wat een
wonder! M. fc4One g letter I = wat een mooi
weer!
Welitter (thente, itielAe4) = (vragend) welke,
welk; wie; wat voor; (betrekkelijk) welke,
't welk, die, dat ; (onbepaald) wat, iets, eenige,
er; welk, welke, wat voor; toef*r bon biefen
anaben ? = wie van. . ; toefc40 ift fein name? =
wat is zijn naam? fcb Labe aebern, — loag fiir
to g*? = ik heb pennen, — wat voor pennen?
bag k5aug in tuefa4ent toir tor*ten = in lwelk
of waarin wij wonen; id) brau* j ebertt, ljaf
ben Cafe Mei*? = hebt U er (eenige)? bon
biefen Q3iicf)ern Waren melte gebunben = waren
er eenige gebonden.
tuentergeftalt = op welke wijze, hoedanig.
tu o l'rfiertei = welke, wat voor, van welken aard.
[pelf, 1 . — (0, — er; Welf, m. —(e), — e =
jong, welp; vooral: jonge hond].
taelle, m. —n, —n = Welf, Guelf (aanhanger
van de pauselijke partij tegenover de Ghibellijnen, de aanhangers van de Hohenstaufen).
elefentum, f. = partij van de Guelfen.
tnelififer) = Guelfisch.
Well = verwelkt, verflenst, verdord.
Werfen, fr4tv. (f.) = verwelken, verflensen,
verdorren; W., (h.) = doen verwelken.
9e1t'1ieit, to. — = slapheid, weekheid.
Q2e1illant, W. = pottebakkersbank, draaibank.
eilbaum, m. = molenboom, spil van een
windas, windboom; welboom (van een klok).
VlikelfCbteit, f. = golfijzer.
Tactile, to. —, —n = golf, baar; water, vloed;
draaiende beweging, zwaai (aan 't rek); rol,
cylinder; takkebos.
tvellen, fcWv. (lj.) = golven, bruisen; 144
W. = golven; g e to e f ft = gegolfd, golvend.
itialenartig = golvend, gegolfd, golfsgewijs.
Weistettilbab, f.; :betuegung, tr. = golfil bad ;
-beweging.
9ale1'ienbinber, m. = takkebossebinder.
Vatenbreler, ut. —4, — = golf breker.
tverienfOrnt a = golvend, golfvormig, golfachtig.

gebn = de wijde wereld ingaan; um affeg in
her U. = voor alles ter wereld, in 's hemelsnaam; nic4t um affeg in ber via. = voor nets
ter wereld, voor nog zooveel niet; nicDt g in
(auf) ber 8. = niets ter wereld; ton g in after
Q. foil ba g bebeuten? = wat moat dat toch
beteekenen? ()die 8. = iedereen, de heele
wereld; ber U. entfagen = de wereld afzweren; er bat 8. = hij heeft manieren; ein
Vann bon e. = een welgemanierd man;
bort ift bie 8. mit Orettern bericf)tagen (Inv
nageit) = achter dat land is geen land meer,
dat is 't eindje van de wereld.
QBeit'abgefitiebenigit, tn. = afzondering,
teruggetrokkenheid.
Vett'adire, tn. = wereldas.
Vara, 1. = heelal.
Q9e1t'alter, f. = eeuw.

:attfrbauung (ob. =an=
Weirlangein,
firbt), W.; :aune, f. = wereldllpolen; -beschouwing; -oog (God, zon).
:ban, m.; =ban, m. =
1e1tlau4ftettung,
W.;

In.;

wereld it tentoonstelling; -bol ; -bouw (bouw van
't heelal).
elefiberiebenbeit, W. = wereldgebeurtenis.
Weit'befannt = wereldkundig, overal bekend,
alombekend; algemeen bekend, alledaagsch.
Weit'beriiipitt = wereldberoemd.
Weit'llbefebreibutin, tv.; :beatufatger, m. =
wereld II beschrijving, -bedwinger.
Weit'bilb, 1. = wereldbeeld.
Weit'braurft, m. = algemeen gebruik.
Welelibiiinte, tu.; :burger, in. = wereldlltooneel; -burger (kosmopoliet).
tuelebiirgerlidi = kosmopolietisch.
Vellbfirgerfinn, m. = gevoel of neiging van
den wereldburger of van den kosmopoliet.
Weit'biirgertum, 1. = wereldburgerschap.
Taelrbaine, in.= dame uit de groote wereld.
Taeitibietter, in. = slaaf van de wereld.
Wertettait, 1. — b = heelal.
QBeilennteer, f. = de groote onmetelijkheid,
zee van werelden.
Weltientriidt = ale aan de wereld ontrukt;
afgezonderd; in geestverrukking.
Tilettientftebuttg, tn. = ontstaan van de wereld.
Wellerfaigen = wereldkundig, in alle wereldsche zaken ervaren.

Selterimiter.

746

tventofte.

eleft'erbalter, ut. =insta.ndhouder der wereld. Weit'itettung, tv. = plaats of rang in de wereld.
Welt' eroberer, m.; .:erfri)affer, m. = wereld m. = wereidlistelsel;
f.;
veroveraar; -schepper.
-deel.
ivelVeriltiittentb = wereldschokkend.
Wettlon, m. = toon of manier van de groote
iveifferit = (als) aan de wereld ontrukt; wereld.
e Stimmung = stemming, waarin men Weit'untiegler, tn. = iem. die de aarde omals aan de wereld ontrukt is; ook = ty e ft. vaart, wereldomzeiler.
bertoren.
Taelt'utnienelung, rv. — = reis (te water)
om de aarde.
ivellfrentb = met de wereld onbekend.
gebdube, 1.; :gegenb, tv. = wereldli- Weit'untergang, m. = ('t) vergaan of ('t) einde
gebouw; -streek.
van de wereld.
Welegeift, tn. = tijdgeest, geest der eeuw. Weir II berbefferer, m.;:berfe0r, m.= wereld IIlikeit sgelittirber, m. = wereldsch geestelijke. hervormer; -verkeer.
aleit'unerittt, f.; glefrblitte, iv. = wereldll- WeIt'berforett = afgetrokken, in zich zelf gegericht; -geschiedenis; ba 4iirt boc4 bie Sett. keerd; eenzaam.
gefcbic4te auf = maar dat is ongelooflijk.
WeIt'llivelier, tn.; :ivelOeit, iv., :Walther, 1.;
:aelt, = wereldilwijze (wijsgeer, filozoof);
eleit'netiinintet, f. = aardsch gewoel.
-wijsheid (of wijsbegeerte, filozofie); -wonder;
f. = wereldsch geluk.
-tijd (universeele tijd).
= wereldgordel, zone.
TaelVgiirtel,
alleit'aiiter, M. = wereldsche goederen.
Wein? (datief van mer) = wien? Wen? (ace.
van aver) = wien?
= wereldhandel.
Weltlytnbel,
—n = Wende (volksstam).
Weit'lliittbel,W.=wereldsche zaken of twisten. I. alen'be, m.
II. Taen'be, tv. —n = wending, keer,
Taeltstiellanb, m. = Heiland der wereld.
Taelf II berrfitaft, tv.; .farte, W. :lenntit14, keerpunt; bie S. bed ,a'a4rd = 't einde van
't jaar.
tu. = wereldllheerschappij (of -rijk); -kaart;
-kennis.
= draaihals (een snort
Taen'be0a14,
ekeit'finb, f. = kind van de wereld, wereldling. specht), draaier.
Watling = verstandig, praktisch, politiek.
Taetebefrei4, m. = keerkring; S. be& Streb,
Vaeit'llunbeit, iv. = praktisch verstand, prak- fed, be& Steinbodd = kreeftskeerkring, steenbokskeerkring.
tische blik op wereldsche zaken, menschekennis2 wereldwijsheid.
Men'beffteitt, m. = steenen wenteltrapj.
QBett'beitreptie, to. = wenteltrap.
CaeltlfOrtler, m. = hemellichaam.
= heelal.
W3elarel6,
en'ben, fc4tv. u. unr. (4.) (ic4 tvanbte u.
Weit'll Inge', tv.; r.futtbe, ro. = wereldlibol, tvenbete; tvenbete; getvanbt u. geivenbet) =
-kunde.
(een kleedingstuk) keeren; (hooi) omkeeren;
tveitlunble = wereldkundig, de wereld ken- (schip, wagen) draaien, wenden; (einem ben
nende, algemeen bekend.
gliicfen) toekeeren, toedraaien; (feine Kuftnerf.
famfeit auf richten, vestigen; Gelb, kraft,
Taeltlage, tv. = politieke toestand.
Beit auf ob. an etiv. tv. = aan lets besteden,
Taeltlauf, rn. = 's werelds loop.
= lets voor
eleltleute, $1. = menschen van de wereld. ten koste leggen; ettv. an fic4
Weltslic4 = wereldsch (eer, genot); tvetttic4er zich zelf besteden, voor zich aanwenden; [zich
Oeifttic4er = wereldsch geestelijke (tot Been
wenden]; (Ungtiicf in ®tthf) verkeeren;
orde behoorend); wereldlijk (vorst, macht,
to. = zich omdraaien, zich wenden, zich kee-

gerechtshof); meta:4er Tutor = wereldlijk,
profaan, niet-kerkelijk schrijver.
— = wereldschheid, wereldWeit'lltOtelt,
lijkheid.
WeltifirOntarbung, tv. — = secularizatie; (van
scholen) bevrijding van 't kerkelijk toezicht.

Tacit' f., :Iiebe, W.; :ling, in. —(0,
—e = wereld licht ; -liefde ; -ling.
Taeftquit, tv. = wereldsche lust, wereldsche
vreugde; wereldsch genot.
QBeitntatut,nt.=man van de wereld, wereldling.
= van of als een man van de
wereld.
eleltlIntarft, m.; :weer, f.; :nteliter, nt.;
= wereldlimarkt;
:mufti), in.; =orbnunn,
-zeeo r oceaan); -kampioen; -ling; -orde.
TileitIlOol, tn.; :Ovittlerein, W. =
pool; -postunie (of algemeene postvereeniging, postunie).

elelt'inteiter, m. = wereldsch priester.
9feelti llraunt, m.; :rack 1.; :relienber, m. =
wereldllruimte (of heelal); -rijk; -reiziger.
ivelritten = menscheschuw.
elettleb ntemm.=landerigheid,landziekigheid.
Weir' f rOOf unfl, Iv. ; : Cede, tv.; m. =
wereld II schepping ; -ziel ; -zin (of wereldsche
neigingen).

Weitrnarr, zie Vitterivettdttarr.
Tacit' II fOratfte, tv.; =flat, to. = wereldiltaal;
-stad.

ren; ber Sinb 4at fidj getvenbet = is gedraaid;
fic4 an einen tv. zich tot iem. wenden; ed
4at fidj putt Outen getvenbet = ten goede gekeerd ; zie ook Otat t.
per omgaande.
er l3oft
iven'bettb : mit
Wen'bei)flug, m. = dubbele ploeg.
keerplaats, draai.
m.
Taettibeimnit, m. = zonnestilstandspunt;
keerpunt.
ivett'bifeb = Wendisch.
Waett'buttg, tn. —, —en = wending, keer,
zwenking, draai, kromming, bulging, bocht;
(zins)wending, zegswijze.
ivenig = weinig; Meth, mit W. Gelb, lvenige
2eute = weinig geld, met weinig geld, weinig
menschen; in Menigen Zagen = in (binnen)
weinige dagen; mit Menig(ett) Soften = met
weinig woordeni; ba g tvenige Oetb = 't beetje of
't weinige geld; ein = een weinig, een beetje;
ebenfo iv.= evenmin; menu auc4 noc4 fo =
hoe weinig ook; tventged geniigt = weinig is
voldoende; mit tvenig(em) audfommen = met
weinig uitkomen.
iveltiger = minder ; er ift nic4td tv. afd bumm =
hij is allesbehalve dom.
tv. —, —en = geringheid, kleine
hoeveelheid, klein aantal; kleinigheid, bagatel; meine e. = mijn persoontje.
We'nlafte (be; bie, bad) = (de, 't) minste;
bie tvenigften Wienfc4en benfen an fo ettvad —

wentaften8.

747

al heel wenig menschen denken aan zoo jets;
am ivenigften = 't minst; pm tvenigften= op
zijn minst, voor 't minst.
itic'nicatcn# = minstens, ten minste, althans.
Wenn= wanneer, als, indien, zoo; iv. mi3glicb =
zoo mogelijk; W. nicbt gfeicb, fo bocb bath =
zoo al niet dadelijk, dan toch spoedig; M.
anber4 = als tenminste of tenminste als; tole
to. = alsof; W. 0 aucb rennet = al regent
't ook; M. aucb nod) fo menin = hoe weinig
ook; tv. aucb nicbt reicb, fo bocb tvobtbabenb =
zoo al niet rijk, dan toch welgesteld; ttLfcbon
er recbt Oat = al heeft hij gelijk of hoewel
hij gelijk heeft; unb iv. fcbon = al was 't ook
zoo; tv. fcbon, benn fcbon = vooruit dan maar
of als 't dan moet, dan moet 't maar of 't is
nu eenmaal zoo; tv. er bocb fame! = kwam
hij maar!
ttlettnsgleid) = hoewel, ofschoon; tn. icy Oan4
ljeife ob. Wenn icb gleicb Oan4 beite = al beet
ik Hans.
elett'ael, tn. = Wentzel, Wenceslaus; boer
(in 't kaartspel).
alen'ae4faut4, nt. = Wenceslaus.
Wet = wie; iemand.
Waerliellburean, I.; =gab, f.; =lifte, W. =
werfjj kantoor; -geld; -lijst.
lver'ben, ft. (b.) (bu tuirbft, er Wirbt; Warr);
tniirbe; toirb ! getoorben) = (soldaten, aanhangers) werven, aanwerven; um ein Witibcben
tu. = naar de hand van een meisje dingen,
om een meisje aanzoek doen; um %unit to. =
naar gunst dingen; [tn. = doen, uitvoeren,
in orde brengen; zaken doen, werken, arbeiden, bezig zijn].
Wer'beoffi3ler, m. = werfofficier.
Berber, m. —4, — = werver, ronselaar ; vrijer.
WeriberOattbitieri, 1. = ronselarij.
29er'bung, to. —, —en = werving, aanwerving; aanzoek, huwelijksaanzoek.
Wer'ben, unr. (f.) (bu tnirft, er tvirb; toarb u.
ivurbe; iniirbe; tnerbe 1 getvorben u. Morben) =
worden, geworden; zullen; a Tot( ibm tv. =
hij zal 't hebben of (deftiger) 't zal hem geworden; Btveiter to. = No. 2 worden: (im
stamen, bij 't examen) N°. 2 halen; tna4 ift
att# Him gemorben? = wat is er van hem
geworden? au4 ibm toirb nicbt4 = van hem
komt niets terecht! tvirb'f, 15alb! = gebeurt
't haast! zal 't of niet! bie Beit toirb mfr
fang = valt me lang, ik verveel me; mit
bem Krbeiten tnirb a nun bocb nicbt4 = van
't werken komt nu toch niets ; er tvirb nod) =
hij komt er wel; mfr tvirb Wet* (libel) =
ik word naar, misselijk; bie Krbeit tvirb ibtn
ftbitier = valt hem moeilijk; lute tnirb mfr?
= hoe heb ik 't? wat gebeurt er met mij?
ber granfe ivirb nicbt Weber = wordt niet
beter; ta4 tuttrbe iijm aunt ,2obn= dat kreeg
hij (gewerd hem) tot of als loon; ba4 Stinb
tnirb pm Vann = wordt een man; er murbe
mfr aunt Metter = hij werd mijn (mij een)
redder; ber Oath tourbe *ten aum Zempet =
werd hun een tempel; 3u %14, Staub, Stein
tv. --:-- (tot) ijs, stof, Steen worden; 3uteit tv.
= ten deel of te beurt vallen; er rvirb toben
= hij zal prijzen; er tvirb getobt = hij wordt
geprezen; er ift getobt tvorben = hij is geprezen; zie ook einig, fertig, babbaft,
.0 aff er; Waerben, 1. =('t)worden, ('t) ontstaan, wording; ba4 ift nocb im e. = dat is
nog in (zijn) wording.
9er'bettot, to. = barenswee.

eermutbe(ber.

Ver'ber, m. —4, — = riviereiland; waard
(ingedijkt land langs een rivier), oeverland.
Taeribergetnettr, I . = Werdergeweer.
Weefen, ft. (b.) (bu toirfft, er ivirft; tvarf;

tviirfe; tnirf! getoorfen) = werpen, gooien,
smijten, slingeren; einem ettn. an ben stow
tv.=iem. jets naar 't hoofd werpen of gooien;
einen au.5 bem ,Oaufe, aui ber Xiir ob. aum
Oaufe, iur Zitr binaa W. = iem. 't huis, de
deur uit werpen of gooien; Batten tv. = in
plooien vallen, plooien makers of vormen, Mt
einem urn ben tsat4, au gitf3en it). = iem. om
den hals, te voet vallen; ficb bor einem auf
bie nuke M. = voor iem. op de knieen vallen; rtcb in 8icb4 Werfen = zich in gala steken; ficb auf $ferb tn. = to paard springen;
er fiat ficb auf bie Eaterei gemorfen = hij is
zijn geluk (of zijn krachten) in de schilderkunst gaan beproeven; rub to. = (van hoot)
krom trekken; zie ook: Zruft, glint e,
43afcb, zopf, Beug e. a.
I. Werft, m. — (e0, —e = schering, keten,
ketting.
II. Verft, f. —(e)4, —e; Waerft, tn. —, —en;
9erf'te, tv. —, —n = werf, scheepstimmerwerf, helling, kielplaats.
Werg, f. —(e)4 = werk (uitgeplozen vlas of
hennep om te breeuwen); fte bat 8. an ibrem
Mocren ob. an ber liunfel = zij heeft nog wat
op haar kerfstok of zij heeft wat to doen.
[Weegelb, f. = weergeld.]
Vert, f. —(e)4, —e = werk (nl. wat men tot
stand brengt), ook: (boek)werk; (vesting)werk; werk (in uurwerken, machines); smederij, fabriek; ein gute4, fromme4 S. = een
goed, vroom werk; bie Gerfe (lotted = de
werken Gods; ba4 S. eine4 Kunenblicf4 =
't werk van een oogenblik; ein Orofaifcbe4,
poettic4e4, tbeologifcbe4 8. = een prozalsch,
patisch, theologisch werk; ,t.anb an4 8. le.
gen = de hand aan 't werk slaan; el ift ettn.
im 0. = er is wat gaande, er broeit wat;
in4 U. fet.en, ook ricbten = in 't werk stellen;
atnecfmtif3ig, ebrlicb au 8erfe gebn = doelmatig, eerlijk to werk gaan; ba4 8. tat ben
IUleifter = de meester heeft eer van zijn werk
of den meester kept men aan zijn werk.
WerVbauf, tv. = werkbank.
Taerriblene, to. = werkbij.
Wertfeltag, zie 8erftag.
Waertliitirer, nt. = meesterknecht, werkbaas,
ploegbaas.

Werilbeiliger, tn.; 4)1313, f.; :leute, $f. =
werk II heilige; -hout; -lieden.
Werfluteifter, m.; qtatt (-Witte), tn. =
werkilbaas (ook opzichter in een fabriek,
meesterknecht); -plaats.

Taerflteitt, m. = hardsteen, arduinsteen.
Waeriltelle, tn. = werkplaats.
InertIteffig macben = te weeg brengen, bewerkstelligen.
Waerflitut)1, tn.; =tag, nt. = werkllstoel (of
weefstoel, getouw); -dag.
iverfitag6 = door de week, op werkdagen.
Werrtagkod, m. = daagsche jas.
itleatiitig = werkdadig, krachtdadig, werkzaam.
9ert'lltiftb, nt.; :3eug, f. = werklibank_(of
-tafel); -tuig (of gereedschap).
Wefutut, m. —(e)4 = absint, alsem, bitterheid, zielsverdriet.
Waergututbecber, nt. = alsembeker, alsemkelk;
lijdensbeker.
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taerInutegtraft, tn. = alsemaftreksel.
9er'utut4troOfett, nt. = alsemdruppel, een
bittere ervaring.
—n = veenmol.
Ver're, tv.
Wee'rig, zie S e r g.
Werft, tv. —e; Wertfte, Iv. —, —11 =
werst (Russ. afstandsmaat = 1067,1 M.); 80
Serft = 80 worst.
I. tvert = waard, geschat, geacht, dierbaar;
waard, waardig; einen tieb unb batten =
\reel van iem. houden; e8 ift ber Q3eacbtung
to. = 't is waard opgemerkt te worden of
dat men er op let; ba8 ift nicbt ber IRebe to. =
niet waard om er over te spreken; e8 fit ber
= de moeite waard; bie Zat ift alter
831ilbe
gbren = is achtenswaardig ot dat is een
eervolle daad; er ift fatten Scbuf3q3utber to.=
hij is geen schot kruit waard; ba8 (beffen)
er nicbt tv. = hij is niet waard, dat hij het
krijgt, of dat men 't voor hem doet; ber.f)unb
ift ba8 Oetb nicbt to. = is dat geld niet waard.
II. Wert, tn. —(08, —e = waarde; prijs;
auf ettv. tegen = waarde aan iets hechten,
prijs op iets stellen; lot Serte bon = tot een
in (of bon) mir fetbit=
(ter) waarde van;
erbatten = waarde
waarde in mij zelf;
ontvangen of genoten; in Saren = waarde
in goederen; S. in Recbnung = waarde in
rekening.
III. Q)3ert, zie Vilerber.
Wertiatmug, m. = korting op de waarde.
92aert'afttung, Iv. = (hoog)achting.
Wert'attgabe, to. = aangifte of opgave van
de waarde.
gewaarborgd geWertInftiittbinfeit, iv.
halte.
Wert'beftintutung, io. = waardebepaling.
Wert'brief, nt. = brief met geldswaarde,
aangeteekende brief.
ituer'ten, fcbtv. (b.) = schatten, waardeeren,
waardig keuren].
tuerno4 = waardeloos, onbeduidend, nietig.
Wertlotiolett, tn. — = waardeloosheid, nietigheid.
Wert'uteffung, = waardeering, schatting.
Wertimpler, f. = waardepapier, papier van
waarde.
Wearatfiett, $1. = voorwerpen van waarde.
luertIchiitlett, fcbtv. (b.) = schatten, achten,
hoogachten.
Wert1c4iit1ung, tv. = waardeering.
tuerti ovit = kostbaar, waardevol.
= waardevermeerdering.
Wert'3,nlua4j4,
Taerlvolf, m. = weerwolf.
toe4 (= tveffen, Gen. van tver of van tva8) =
wiens, welks, waarvan, waarover ; zie 033 e i ft
en Oer5.
Welett, f. —8, = bestaan; wezen (tegenst.
schijn), werkelijkheid; natuur, aard; manier
van doen, gedrag; schepsel, ding; [verblijf,
treiben
verblijfplaats, goed, bezitting); fein
= huishouden, spektakel maken, den baas
=
spelen; bier treiben bie (efpenfter ibr.
hier waren spoken rond; Maud) ift ate& irbifcbe
S.= rook is alio aardsche doen en laten; bie/
Sefen& bon etto. macben = veel drukte (ophef)
gefiitit mir nicbt = zijn
van iets maken; fein
manier van doen bevalt mij niet; ba8 genteine
= 't gemeene best, de Staat; ba8 biife
= de vallende ziekte.
WejetteitAtit, iv. = bestaanseenheid, consubstantialiteit.
ItielettOaft = werkelijk bestaande.

e.

I.

Sate.

= wezenheid, werkelijkheid,
Welenbett,
kern van 't bestaan; wezen, ding.
= wezensleer, leer van
Welettlebre,
't zijn, ontologie.
onwerkelijk,
ijdel, denkbeeldig.
-=
tuelento4
Wejenreiri), rijk der wezens of der schepselen, zichtbare wereld.
Weleureitie, to. = reeks van wezens.
tuelentlici) =werkelijk, hoofdzakelijk, belangrijk, eigenlijk, 't wezen van de zaak betreffende, essentidel, voornaam; in hoofdzaak, in
den grond van de zaak; ein tv..er Unterfcbieb
er Scbaben
= een essentieel verschil; ein
= een belangrijk verlies; Me ,bee be8 Aiinig&:
tum8 tourbe baburcb tv. erfcbtittert = in den
grond geschokt; int tv..en in (de) hoofdzaak.
9e'fer, to. = Wezer.
Weifernebirge, f. = Wezergebergte.
tuahalb u. tue41alb' = waarom, om welke
reden, weshalve.
Wettr', zie Zeiler,
—n = wesp.
Welpe, to.
WelPeullbuffarb, :falf, m.=wespe p dief, -valk.
ge,
WO/mune% f. = wespenest; in emit
raten, ftedjen, greffen = zijn hand in een
wespenest steken.
Wef fInuftifb, m. = wespesteek.
tuet zie tv e &.
tuerfen (Gen. van tver ot van tva&) = wiens,
welks, waarvan, waarover.
m. —(e)8 = westewind, westen.
Weftas trifa, f. = West-Afrika.
Weftifitett, f. = West-Azie.
West-Duitschland.
WeftbeuttOlattb, f.
=
—n = vest; eine (ate
Welte, tv.
een oude geschiedenis of historie.
= naar
91)3eltett, m. —& = Weston; ttac
't Weston.
Weffettbe, f. = Westeinde.
= vestzak.
WelteutatMe,
Qi;eitfale, m. —n. —n = Westfaler.
Weftfalen, = Westfalen.
Westfaalsch.
toeftfiiliftt
Wettllegettb, tv. = westelijke streek.
Weit'note, m. = Westgot.
toeffootifci) = Westgotisch.
Weffnrettae, to. = westgrens, westergrens,
westelijke grens.
Wefrting biett, f. = West-Indict.
Westindisch.
ineftlit'bifd)
Wettliifte, to. = westkust.
inefflic4 = westelijk; to. bon VI = westelijk
van A.
Weit'utantaub, f. = Westormannland (oude
provincie van Zweden).
Weffnorbtueft, m. = westnoordwest.
Weft'Orettflen, f. = West-Pruisen.
tueftlireufliftli = Westpruisisch.
iveittiintifct) = Westromeinsch.
Weirfette, tv. = westzijde.
Weftliibtueft, tn. = westzuidwest.
Taeftleit, m. = westelijk deel.
westwaarts.
tueftluart0
Wert'Ininb, tn. = Westewind.
IuMve'gett = waarom, om welke reden.
/nett = gelijk, quitte; ettv. tv. macben = iets
vereffenen, goedmaken; betaald zetten.
— (e)8 = concurrentie, medeWett'belverb,
dinging; wedstrijd, contours; untauterer S.=
oneerlijke concurrentie of mededinging.
—n = weddenschap; eine 8.
Wale,
eingebn = een weddenschap aangaan; barauf
ein = ik verwed er all
geb icb jebe

e.

Maetteifer.

749

onder; iva4 gift bie 8.? = waarom gewed?
um Me 8. fcbreten = om 't hardst of om strijd
schreeuwen.
Mettseifer, lit. = wedijver, naijver.
elett'elferer, in. = mededinger, concurrent.
tuett'elfern, fcbm. (b.) = wedijveren.
tuetlen, fcbiv. (b.) = wedden, verwedden; mit
einem um ettu. iv. = met iem. om iets wedden; tai; M. Ste? = wat verwed je? icb ivette
tneinen Stopf barauf = ik verwed er mijn
hoofd op; fo baben tar nicbt geivettet = zoo was
't niet bedoeld of zoo zijn we niet getrouwd.
I. Q9et'ter, m. —4, — = wedder.
II. Taerter, f. -4, — = weder, weer; onweer,
stormweer; (in mijnen) lucht(gesteldheid), gas;
tie bait 8. = als de bliksem; ate ti.! =
blikslagers! drommels ! fcbtagenbe e. = ontvlambaar gas (in de mijn); urn gut e. bitten
= toegevendheid verzoeken; bet drum urn
gut 8. bitten = bij iem. met de pet in de
hand staan.
Wetlerbaunt, m. = weerwolk (lange, lichte
wolk), windboom.
Werterbeobaciiter, nr. = weerkundige, meteoroloog.
aletlerbetibarOtung, iv. = weerkundige
waarneming.
Taerterberitfit, nr. = weerbericht.
Taet'terbetc0, 1. = afdak, luifel; ook schilderhuisje.
Taerterbtrite, to. = weergaasche meid.
Tilet'terfaillte, ro. = windwijzer.
tuaterfeit = tegen weer en wind bestand,
gehard.
Taetlerrialie, iv. = stormwolk, onweerswolk.
Wetitergia4, f. = weerglas, barometer.
tuatergrau = verweerd.

Taerterll0a1n, m.; :biitacften, 1.; ':funbe,
tv. = weer ij baan ; -huisje; -kunde.
Vaefterlantpe, iv. = veiligheidslamp.
toefterlauttifdi = wispelturig, grillig, onbestendig, ongedurig.
Waetiterfauten, f. = luiden tijdens 't onweer.
iveiterleucbten, fcbiv. (b.) = weerlichten.
Taetlerillettebten, 1.; :WC f.; :nteittuMen,

f. = weerilicht (spott.: maneschijntje); -hoek
(waar 't slechte weer vandaan komt); -mannetje (in 't weerhuisje).
alaterntaftlyine, iv. = ventilator, luchtververscher.
tvertern, fcbiv. (b.) = onweeren; vloeken,
razen, donderen, bliksemen, foeteren.
WaterProObet, nt. = weerprofeet.
VetlericOarfit, m. = versche-luchtgang (in
de mijn).
Waterfrbabett, rit.= onweer-ofstormschade.
Verterfdylbe, W. = weergrens, meteorologische grens.
Taaterfette, iv. = wind- of regenkant.
Q?aetiterftattge, iv. = bliksemafleider.
Wet'terftein, tn. = pijlsteen, dondersteen,
belemniet.
Verterftraig, tn. = bliksemstraal.
Wetlerlberanberinta, iv. ob. :IverWel,nt.=
weersverandering.
traerterborberfage, iv. = weervoorspelling.
tuertertuettbifd) = wispelturig, grillig, onbestendig, ongedurig.
feactlertuttifel, m., zie Setterto4
Mletlertuotte, tn. = onweerswolk.
Taeftergetrften, f. = meteorologisch teeken.
Wett'llfaigt, m.; =ffietIen, I.; :nefann, nt • =
wedstrjd voor rtjwielen, auto's e. d.; w. voor

ta1de1id)tuan3.

vliegmachines (wedvlucht); w. in 't zingen
(zangwedstrijd).

Taett'llfainpf, m.; :fiiinpfer, tn.; :Taut nt.;
:Iiinfer, tn. = wedllstrijd; -strticler; -loop;
-looper.
toett'inarlien, zie Weft..
sett' II
f.; :rentter, tn.; :Welt, tn. =

wed!! ren; -renner (of renpaard); -strijd (of
-ij ver).
toet'Aen, fcbiv. (b.) = wetten, slijpen, scherp
maken; fete bu bier beinen Scbnabel nit=
bemoei je er niet mee.
Taeti'll ftabl, In.; qtein, m. = wet! staal; -steen.
Ta. M. u. elgib. = RBec) iefg db.
Tata (spr.: oeigk), in. —&, —& = Whig (Eng.
partijnaam voor een liberaal).
TiMitilt) (spr.: oeiski), m. —4, —4 = whiskey
aersche brandewijn; sjees).
Tabift, f. —e4 = whist; S. fplefert = whisten.

Wat)ift'llfarten, q31.; :Oartie, m.; =filet, f. =

whist ji kaarten; -partij ; -spel.
9!VM, m.: (stud.) in borfem 8. = in gala, in
groot toilet; klap, oplawaai, neer; vg/. 92atcb 1 e.
TilitiWbiirfte, to. = boenborstel, schoenborstel.
Tairtfre, tu. — = was, boenwas, schoensmeer;
smeer, slaag, klappen.
Wiclyfett, ictiv. (b.) = (schoenen) poetsen;
(vloer) boenen (met was), wrijven; afranselen.
Wicirfer, tn. —&, — = poetser.
Talitfiee (spr.: wiksiêe), m. —4, ---4 = (stud.)
poetser.
1idi41a4giett, tn. = poets-, boen-, wrijflap.
Wirt% m. —(e)4, —e = wicht, wezen, schepsel,
ellendeling; ook kerel, snaak; armer 6. =
arme drommel.
VirOleintiittncOett, f. = dwerg, aardmannetje, kobold.
9ittlet4opf, zie 6eicbfelso0.
Wirt). tig = gewichtig, van beteekenis, van
belang, van gewicht; iv. tun = gewichtig
doen, voornaam doen, zich aanstellen, pochen.
Taicirtinfeit, iv. — = gewicht, belang.
TaicIrtigtuer, m. -4, — = gewichtig mensch;
iem., die gewichtig doet, aansteller.
9Xiitligtneret, tv. —, —en = gewichtigheid,
aanstellerij.
Walefe, iv. —, —n = wikke; e4 ift in bie
eicfen geganen = 't is weg geraakt.
Meld, m. —4, — = kluwen (garen), rol,
rolletje (tabak), knot (wol); papier (om iets
op te wikkelen), papillottepapier, papillot;
luier, luur; opgerold haar; einen beim 6.
friegen = iem. te pakken krijgen, bij de
lurven pakken.
Taterelbett, 1. = pak (van baby's).
Taiefelülatt, f. = dekblad (van een sigaar).
Wiefelfrau, tr. = baker.
aliefeffinb, f. = bakerkind.
tuteretn, fcbiv. (b.) = wikkelen, inwikkelen;
en tinb iv. = een kind inpakken of inbakeren ;
8ivirn, earn iv. = garen op (een kluwen)
winden; Me .t) aare iv. = papillotten in 't haar
doen; (sigaren) rollen, maken; etiv. in en
$aPter iv. = in een papier wikkelen, rollen
of doen; man faun ibn, er Mt ficb urn ben
ginger iv. = om den vinger winden; fir# in.
in fetnen Mantel = zich in zijn mantel wikkelen of rollen; fa) au4 ether Sacbe iv. = zich
uit iets werken of redden.
Wield/n*00e, W. = bakerkindje, popje in
de luren.
fealefelfdOvans, nt, = rolstaart.
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TaiefeltuM, 1. = luur, luier.
tillefelpug, f. = kindergoed, luiers.
Winer, In. --4, — -=---- sigaremaker; (vlinder)
bladroller.
Wib'ber, nt. —3, — = ram, hamel, weer.
Talb'berdien, f. —, — = rammetje; St.Jansvlinder.
Vib'berfitiff, 1. = ramtorenschip, ramschip.
turber mit %ff. = tegen; in strijd met; M.

bag Oebot, ertvarten, beffereg eiffen = tegen
't gebod, verwachting, beter weten; fitr ober
to. = veOr of tegen; ba g giir unb (bag) U.
= 't vObr en tegen.
fiviberbeing, hit'berborftig = onwillig, weerbarstig.]
W4I'berchrift, m. = antichrist.
ittitertfyiftfic0 = antichristelijk.
Tal`berbruer, tn. = tegendruk, reactie.
Wiberfairren, ft. (f.) = wederva'ren, overko'men, gebeuren; mir toiberftibrt eine Art*
%bre = mij overkomt, wedervaart of gebeurt
een groote eer; mij wordt ... aangedaan.
ittrbergefeiffid) = onwettig, strijdig met de
wet.
tul i ber4aarIg = weerspannig, baloorig, koppig, onwillig.
Vi iberbarett, in. = weerhaak.
tul'berbarig = met weerhaken.
Tai'berijall, tn. = weerklank, weergalm, echo.
tui'berbaltett, fcbtv. (b.) = weerklin'ken,
weergal'men.
214Vberhalt, in. —(e)4 = vasthou, houvast,
steun, tegendruk, tegenstand.
turberOalten, ft. (b.) = tegenhouden, steunen,
weerstand bieden.
Warberlager, 1. = steun (onder bogen),
steunpunt, steunpilaar, steunmuur.
Ittiberteg i bar = weerlegbaar.
htiberlegen, fcbtn. (b.) = weerleggen.
WU-delft-40 = weerlegbaar.
Taiberleguttg, tn. —, —en = weerlegging.
turberfid) = akelig, naar, misselijk, walgelijk;
[vijandig].
WaliberficOreit, tn. — = akeligheid enz.
ittrbertt, fcbtro. (1.) = tegenstaan, walgen,
walging opwekken.
turbernatiirlich = tegennatuurlijk, onnatuurlijk.
Ells berpart, tn. —(e)g = tegenpartij, tegenstander; tegendeel; 6. batten = zich verzetten.
Tarberpraft, m. = weerstuit, weerslag, terugkaatsing.
turberOralIent fcbm. (f.) = terugstuiten,
terugkaatsen, weerkaat'sen.
tulberralen, ft. (b.) = ontraden, afraden.
turberreciftlirli = onrechtmatig, wederrechtelijk, onwettig.
Warberreditlirftfeit, to.= onrechtmatigheid enz.
Tarberrebe, in. = tegenspraak.
luiberre'ben, fcbro. (b.) = tegenspreken.
Tarberrift, m. —e3, —e = schoft (van een
paard).
Telt berruf, m. = herroeping, terugneming;
(big) auf e. = tot opzeggens toe.
ittibernefen, ft. (b.) = (een bevel) herroepen;
(een beschuldiging, een beleediging e. d.)
terugnemen; (een bericht) tegenspreken.
tuiberruffici) = herroepbaar, to herroepen,
terug te nemen.
il:Biterrulung, tn. = herroeping.
Tatterfadm, m. —4, — = tegenstander,
tegenpartij.
Tat'berldjaft, in. = weergalm, weerklank, echo.

Viberftreben.

ttil'berfoOaffett, fcbtv. (lj.) = weerklinken, weergalmen.
WI'berriteirt, in. = weerschijn, weerglans.
forberfc0eItten, ft. (b.) = weerschijnen, weerkaatsen.
Tarberfee, to. = branding.
intberfetlen 1.4, fcbtn. (b.) = zich verzetten;
ficb gegen einen ob. ficb einem to. = zich tegen
iem. verzetten.

intberfelpleb = weerspannig, oproerig, weerbarstig.
1iberfe1'lIcbfelt, in. —, —en = weerspannigheid, oproerigheid, verzet.
walberfeeputg, tn. —, —en = weerspannig-

heid, weerstand, tegenstand, ('t) in-verzetkomen, weerstaan.
tegenovergestelde opvatting
of beteekenis; geest van tegenspraak of verzet; onzin].
ini'berfinnig = onzinnig, belaehelijk, dwaas.
furberfPettitig = weerspannig, oproerig, onwillig, weerbarstig.
TarberfInnftigfeit, to. — = weerspannigheid enz.
Ivi'berfOiegeln, fcbtv. (b.) = weerspiegelen,
weerkaatsen.
alrberfOlet, f. = tegendeel; tegenbeeld;
tegenstelling; einem bag l9. batten = zich
tegenover iem. stellen, iem. bestrijden.
tutberfpre'rften, ft. (ti.) einem = tegenspreken;
barin muf3 icb Nnen tr. = dat most ik U
betwisten of daarin moet ik U tegenspreken;
bag tviberfpricbt meinem Zorbaben = dat is in
tegenspraak of in strijd met mijn plan.
tulberfOre'rbettb = elkaar tegensprekend,
tegenstrijdig; auf toiberfprecbenbe Virt = op
tegenstrijdige wijze.
TaiberfOreIter, nt. = tegenspreker.
WZrberftwurO, tn.= tegenspraak; tegenstand,
verzet, protest; tegenstrijdigheid, contrast;
auf R33. ftofen = op tegenspraak of verzet
stuiten; er erbob fatten VB. = hij maakte geen
bezwaar, verzette zich niet, teekende geen
protest aan; ba g ftebt im e. mit... = dat is
in tegenspraak of in strijd met...
Val iberfprucWelft, m. = geest van tegenspraak.
ailli berftattb, tn. = tegenstand, weerstand,
verzet; e. teiften = tegenstand of weerstand
bieden.
IttrberftanbOiibig = in staat zich te verzetten
of weerstand te bieden, taai.
29t'berftattb4fabigreit, tr. = weerstandsvermogen.
9rberftanb4fraft, tn. = kracht van verzet;
weerstandsvermogen.
tuiterftattbMo = weerloos, zonder tegenstand.
iniberfteVe)n, unr. (b.) = weerstaan, zich
verzetten tegen; tegenstaan; ber Zerfucbung
to. ---= de verleiding weerstaan; biefe Spelle
miberftebt mir = staat me tegen.
Tai'berrtot m. = tegenstoot.
turberftraillett, fcbto. (lj.) = terugstralen,
terugkaatsen.
I. Inlberftre'ben, fotin. (4.): einem = weerstreven, weerstaan; ba g toiberftrebt meinem
Oefilbt = dat strijdt met mijn gevoel; bag
toiberitrebt meinem Stoll, = mijn trots komt
er tegen op; etto. tviberftrebt mir = staat
me tegen.
II. Viberftre'bett, 1. = weerstreven, tegenstand, verzet, tegenzin, weerzin.

fal'berfinn, m.=

eiberftreit.

751

aneritreit, in. = strijd, tegenstrijd.
Intberftrerten, ft. (b.): einem Singe = in strijd
zijn met, stuitend zijn voor.
Taisberftront, ni. = tegenstroom.
Tallman'', :ton, nt. —(e)i;, —e = (plant)
zonnedauw.
lut'berlutirtin = onaangenaam, lastig, hinderlijk; naar, stuitend, akelig, vies, walgelijk;
Regenstrij dig, tegenovergesteld, weorstrevend,
vijandig]; bct& ift mir W. = staat me tegen.
Willerluartigfeit, in. —, —en = wederwaardigheid, moeilijkheid; viesheid, walgelijkheid.
Tat'berlutrie, m. = tegenzin, afkeer, afschuw,
hekel.
lurberlutilig = onwillig, tegen zijn wil.
Warberthinb, m. = tegenwind.
luitYmett, fcbin. (b.) = wijden, opdragen; (einem
ein Ttucb) opdragen ; ficb feinent 8erufe in. =
zich aan zijn beroep wijden.
Winner, m. —b, — = opdrager.
Tail:111mo, in. –, —en; Taib'mung4fitrift,
tn. = opdracht.
luttYrin = tegengesteld, tegenovergesteld,
vijandig; naar, akelig, weerzinwekkend; ti3ibri..
ger 2ainb = tegenwind; ivibrig0 Scbicrfat =
ongunstig lot, hard lot.
lut'brigenfalW = in 't tegenovergestelde geval,
anders, zoo niet.
Wib'rinfelt, tn. —, —en = onaangenaamheid;
walgelijkheid.
lute = hoe, wat! zooals; als, zoodra, toen; [als 't
ware]; in. fcbOtt ift fie I ob. tn. fcbi3n fie ift ! = hoe
mooi is ze! wat is ze mooi! inie befiebt?=wat
blief? in. bocb fOiefen tnir?= hoe hoog of wat
spelen we? tn. fommt 6, baf3..= hoe komt't,
dat..; To .. iv.; zoo .. als; er bebanbeft micb
in. einen j rembett = hij behandelt mij als ..;
to. gefagt = zooals ik gezegd heb; role man
fagt = zooals of naar men zegt; tn. bu mfr,
To icb bit = leer om leer; bent Tei, tr. iim
inoffe ob. W. bent aucb fei = hoe dat ook zij;
tn. er ba4 fiebt, tuft er ...= als of zoodra hij
dat ziet ..; tn. icb bie Lieber macbte, ba tvar
icb .. = toen ik ...
Tate'bel, m. -4, — = kalander, korenworm.
toiebeln, f (btu. (b.) = wriemelen, krioelen;
stoppen, mazen.
[Tate'cbe, m. —t0, —n = pluksel].
Tate'be, in. —, —n = (wilge)twijg, teen.
Taie'bebopf, m. —(e0, —e = hop.
luie'ber = weder, weer weerom, nog eens
terug; tin nub tv. = nu en dan, af en toe.
Voor de samenstellingen met 'Weber, die hier
niet opgenomen zijn, vergelijke men de grondwoorden.
Vieberabbrucf, m. = herdruk, nieuwe afdruk.
Wie'berablibrucien, fcbtr. (f .); :fetter'', fcbtu.
(b.); glebe'', ft. (b.) = weer afdrukken; w.
afvuren; w. afgeven.
tuleberablagen, fcbtn. (ti.) = afzeggen, atbestellen.
lutebecab'fdyethen, ft. (ti.) = weer af- of
overschrijven.
tuieberab'treten, ft. (b.) = weer afstaan.
lutebcransfangen, Ivieberan'faffen 2c. =
tvieber anfangen, inieber anfaffen zc.
TateberanItellung, tn. = wederaanstelling.
Tateberaufban, m. = herbouw.
luteberaufbauen, luteberaurbliiben 2 c. =
tnieber aufbauen, tnieber aufbitiben.
9f9teberaurbliiben, f.= wederopbloeien, herloving, wedergeboorte, renaissance.

tviebergettlinnen.

Taleberauffilbning, W. = wederopvoering,
herhaalde opvoering, reprise.
Q:lateberauffeben, I.= herleving, renaissance.
Tateberaurnabine, in. = wederopneming,
hervatting.
Wateberaufnainneberfabren, f. = proces tot
herziening.
Tateberaurritiltung, M. = wederoprichting.
Tateberaufluacbm, f. = ontwaken.
Taieberan4'brutb, in. = ('t) wederuitbreken,
hernieuwing.
luie'berbatten, fcbill. (t .) = herbouwen.
luieberbefonmen, ft. (f'.) = weer-, weerom-,
terug-, herkrijgen.
Taleberbefebung, M. = herleving, weer-in't leven-roepen.
Taie'berbefebung4berfucb, m. = poging om
te doen herleven, poging om de levensgeesten
weer op te wekken.
lute'berbrtngen, unr. (b.) = weerbrengen,
terugbrengen.
Tate'berbrutt, m. = herdruk, nieuwe druk.
tutebereini bringen, lutebereinliibt en =
inieber einbringen, inieber einfiibren.
Taiebereinliibrung, M. = wederinvoering.
Talebereing liifung, M. = inlossing.
Tateberein'nabnie, it). = herneming, heroverin g.
iviebetein'nebnten, ft. (ti.) = hernemen, heroveren.
Talebereinirisbtung, tn. = herstel, nieuwe
iririchting.
luteberein'fitiffen, fcbiu. (b.) = herschepen.
Taieberein'frbiffnng, in. = herscheping.
lutebereinletlen, fcbin. (b.) = herstellen (in
zijn vroegeren toestand, in 't bezit van iets, in
een ambt).
Taiebereins fOung, in. = herstel.
Aieberein'tritt, m. = ('t) weder (of opnieuw)
in (dienst) treden, hervatting; herhaling.
tute'bererbalten, ft. (b.) = herkrijgen.
Taie'bererinnerung, tu. = herinnering.
tuieibereriennen, unr. (b.) = herkennen.
Tate'bererfennung, tn. = herkenning.
tute'berertangen, fcbtv. (b.) = herkrijgen.
Tateiberertannun g, tn. = herkrijging.
tute'bererobern, fd)tn. (b.) = heroveren.
Taie'bereroberunn, tn. = heroveren.
tute'bereriiffnen, fc4in. (b.) = heropenen.
Taiebererijffnung, in. = heropening.
Taie'bererftbelnung, tn.= wederverschijning.
tute'bererfetien, fcttn. (b.) = vergoeden, teruggeven.
Me'bererfetiung, IV. = vergoeding, teruggave.
tute'bererftatten, zie tniebererfeten.
Tate`bererftattung, zie elebererfet.ung.
luie'bererluacben, fcbtu. (b.) = ontwaken.
lute'bererlunbien, fcbin. (b.) = herkiezen.
lute'bererlutfcben, fcbin. (ti.) = terugpakken,
weer pakken.
fute'bereraiiblen, fcbin. (b.) = weer vertellen,
oververtellen.
lute'berer3euncn, fcbin. (b.) = weer opwekken,
opnieuw voortbrengen.
lute'berfinben, ft. (b.) = weervinden, terugvinden, hervinden.
Tate'bergabe, tr. = wedergave, teruggave.
lute'bergeben, ft. (b.) = weergeven, terug;
geven, vergoeden.
lute'bergeboren = herboren.
wa te'bergeburt, tn. = wedergeboorte.
lute'bergelutniten, ft. (b.) = terugwinnen.
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Wie'berbaben, unr. (b.) = weerhebben, weeromhebben, terughebben.
Wieberforiftellbar = herstelbaar.
Wiebertter'ftellen, fcbtn. (b.) = herstellen, genezen, beter maken; restaureeren.
Wieberberfteffer, tn. -4, — = hersteller.
Wieberbeeftefiung, tn.= herstelling, herstel;
restauratie.
I. Wie'berbolen, fcbtn. (b.) = weer halen,
terughalen.
II. Wieberbolett, fcbtn. (Ii.) = herhalen; au trie s
berbolten Eaten = herhaalde malen, herhaaldelijk, telkens weer.
WieberWientlicft = herhaaldelijk, herhaalde
malen, telkens weer,
Wieberiplung, W. —, —en = herhaling.
Wieber4olung4fan: fin 8. = als 't zich mocht
herhalen, als 't weer mocht gebeuren of voorkomen, in geval van herhaling, bij herhaling,
bij recidive.
Wiebertiolutta43eitijen, f.=herhalingsteeken.
Wie'berfauen (u. Wie'berfauen), fcbm. (b.) =
herkauwen; herhalen, zaniken, telkens op
('t zelfde) terugkomen,
Wie'berfiitter, tn. — 4, — = herkauwend dier,
herkauwer; zeurder.
Wie'berfauf, m. = terugkoop, herkoop.
Wieberfaufen, fcbtn. (b.) = terugkoopen, herkoopen.
Wie'berfauf4rettt, f. = recht van terugkoop
of van wederinkoop.
Wieberfebr, tn. — = terugkeer, terugkomst.
Wie'berrefoen, fcbtn. (f.) = terugkeeren, terugkomen, weeromkomen; zich herhalen.
Wie'berfoutmen, ft. (f.) = weeromkomen,
terugkomen.
Vie'berfuttft, tn. — = terugkomst, terugkeer.
Wie'bernaime, tn. — = terugneming, herneming.
Wie'bernebuten, ft. (ti.) = terugnemen,
weeromkomen.
Wie'berrufen, ft. (Ij.) = weerom roepen, nogeens roepen, terugroepen.
Wieberfagen, fcbtv. (l.) = overzeggen, oververtellen, overbrengen.
tufe'berfantmein, ittiv. (b.) = weer verzamelen,
herzamelen.
Wie'berfc4affen, 1cOtti. (t.) = terugbezorgen,
terugbrengen.
tuie'berfitelten, ft. (ti.); tule'berftititnlifen,
fcbtv. (b.) = terugschelden, weeromschelden.
Wieberfitlag, tn. = terugslag, slag weerom.
Wie'berfc4tagen, ft. (1j.) = weeromslaan, terugslaan.
Wie'berfebett, ft. (4.) = weerzien, terugzien;
auf 8. = tot weerziens.
Wie'berfudiett, fcbiro. (u.) = weeromzoeken,
terugzoeken.
Wiebertaufe, in. = wederdoop.
wiebertaufen, fMtv. (b.) = wederdoopen.
Wie'bertaufer, tn. = wederdooper, anabaptist.
Wie'bertiinett, fcbtio. (h.) = weerklinken, terugklinken, terugkaatsen.
tuie'bertun, unr. (b.) = weerdoen.
Wieberunt = opnieuw, nogeens, anderzijds,
van een anderen kant, op mien (zijn enz.) beurt.
Wie'berbereinigett, fcbtv. (b.) = hereenigen,
weder vereenigen.
Wie'berbereinigung, tv. = hereeniging.
tuieberbergelten, ft. (Q.) = vergelden, wedervergelden, terugbetalen, betaald zetten.
Wie'berberneitung, tn. = wolervergelding.
Wie'berberfauf, nt. = weerverkoop.

Wie'berberfaufett, CAW. (b.) = weerverkoopen.
Wie'berberfaufer, m. = weerverkooper.
tute'berbermieten, fcbtb. (b.) = weerverhuren,
onderverhuren.
Wie'berbermieter, tn. = weerverhuurder,
onderverhuurder.
Wiebertuabi, tn. = herkiezing, herbenoeming.
Wie'bertuiiitibar = herkiesbaar.
Wie'beriniiiitbarreit, tv. = herkiesbaarheid.
Wie'bertuiiblett, fcbm. (b.) = herkiezen, herbenoem en.
Wiefeln, zie tniebeItt.
Wie'ae, tn. —, —n = wieg; bakermat, geboortegrond; bon ber
an = van de wieg
af, van jongs af; ba4 ift tbm aucb ttfcbt an ber
8. gefungen inorben = dat is hem ook niet
aan zijn wieg voorspeld of wie had dat gedacht!
Wie'aefrau, W. = wiegster.
Wie'geloOn, tn. = weegloon.
Viegenteffer, f. = (boogvormig slagers)hakmes.
I. totegen, fcbtn. (b.) = wiegen, wiegelen,
schommelen; ben Stop? W. ='t hoofd schudden ;
jilt W. = zich wiegen, wiegelen; g e tb i e gt =
ervaren, doorkneed, geslepen.
II. Wie'nett, ft. (b.) OM Mime; Wog; tap;
inky! getvogen) = wegen; biefe Ortinbe iv.
fcbmer = deze redenen zijn gewichtig.
Viegenangettinbe, f. = geboortegeschenk.
Wie'genllbanb, f.; 4togen, m.; : brett, f.;
:bete, vv.; :brut?, tn. = wiegeilband (of
-koord, -touw); -kap; -poot (of -voet, -onderstel); -sprei; -druk (incunabel).
Wie'aenfeft, f. = verjaardag.
Wiegengelb, :nefitenr, 1. = bakerfooi.
Wie'gentorb, m. = kleine wieg, kindermand.
Vie'nenlItieb, f . ; : Ma), f. = wiegeillied;
-kleed.
WiegeOferb, f. = hobbelpaard.
Wies fieftUbt, m. = schommelstoel.
Wie'ner, in. —4, — = weger.
Wiefiern, fc0M.(b.)= hinniken; schaterlachen,
schateren, gieren (van 't lachen); tviebernba
(8z1iicbter = schaterend of gierend gelach.
fief, W. —, —en = kleine baai, bocht.
Wiete, W. —, --it = pluksel.
Wienten, tn. —4, — = Stang, stok (om 't
rookvleeksch aan to hangen); (kippe)rek.
Wien, f. = Weenen.
Wiener, m. —4, —=Weener, (adj.) Weensch;
inie'nerifd) = Weensch.
Wie'nerfrimillel, zie Scbnit,e1.
Mein, iv. —, —n = bosje stroo; rozebottel.
Wier, f. —(e)4 = zeegras, wier.
Wie6lbaben, 1. = Wiesbaden.
EVeate ,Wbaunt, m. =weesboom (op hooiwagens)].
Qiliefe, ID. -, —n = weide, nl. gras- of
hooiland.
Wield, f. -4, — = wezel.
Wiefenlliau, tn.; :blame, W.; :flame, iv. =
weidellaanleg (-bouw); -bloem; -vlakte (of
grasvlakte).
Wiefenfetb, f. = weideveld.
Wiefengelb, f. = penningkruid.
Wiefettgrunb, tn. = groen dal, dal met veel
grasland; weide in 't dal.
Wiefenttopfen, m. = wilde hop.
Wiefen 11 flee, m.; ganb, f. = weide? klaver ;
-land.
Wie'fenittarre, tr. = (vogel) griet.
Wiefenfreffe, Iv. = veldkers.
Wiefettl,fab, tn.= pad door de weide, weidepad.
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= roodborsttapuit.
Wiefettfirniniitler,
tele'rcutal, f. weidedal.
Wielentuaffer, f. = water uit de weiden.
tniefo'? = hoezoo? hoe dat?
rtnielett, T.:btu. (b.) wiedend
tulebler hoeveel?
(de,
Wiebtafte, Iviebierte (her, hie, ha)
het) hoeveelste.
toletuolg' = hoewel, ofschoon, alhoewel.
wigwam, Indianehut.
Via'Want, in. —L
Wiling, tn. —(e)4, — er = wiking, viking
(zeeheld onder de Noormannen).
Tarfingerfdiiff, = wikingerschip.

Siffigfeit.

Tatibliteifter, m. = jachtmeester, jacht-

opzichter.
—fe = wildernis, woestenij.
92alib'n0,
Talib'obft, f. = wild ooft.
m. = wildpark, wildbaan.
zie Ti311b bret.
= wilde wingerd.
Tailb'reüe,
Tailbtredit, f. = jagerrecht (van de honden
en valken).
= wildrijk.
Q2ailbsruf,7m. = geroep of geschreeuw van 't
wild; lokroep.
= schade door 't wild verVilbifdjabett,
oorzaakt.
= wolfspels, witsjoera.
TalIbldpir,
VitbIttittle, m. = strooper.
Vilbldnucht, m. = wild zwijn, ever.
eailtvldnueiti6roOf, m. = wildzwijnskop.
Tailb'fPur, to. = spoor van 't wild.
Tailtvitanb, m. = staat of toestand van 't
wild, hoeveeldheid wild.
Tailbluernfet, m. = wildpad.
Wilb'3en, JAW. (4.) = naar wild smaken of
ruiken; (van den aard van 't wilde dier)
uitkomen.
m. = Willem; welriekende anjelier.
tlaitbeIntIne, to. = Wilhelmina, Willemijntje.
iilelei', to., — en = zwakheid, flauwe wil.
Tiliffe[n], in. = wil, voornemen, plan,
zin; wilsbeschikking; let.ter e. = laatste of
uiterste wil, testament; mit meinem
=
met mijn wil of zin; miter e..n
mijns
(zijns enz.) ondanks, tegen wil en dank; helm
beften n = met den besten wil; mit
hem guten e..n borlieb nebmen = den wil
voor de daad nemen; einem hen oh. feinen
.. n tun = iems. zin doen ; einem pt n
fein = iem. ter wille zijn; um Ootte4 tvirten
= om Godswil; tint he& arieber0 mitten =
terwille van den vrede ; um OimmeI4 toinen
= in 's hemels naam of om 's hemels wil.
luirlenlo4 = wil(le)loos, zwak van wil, besluiteloos.
wil(le)loosheid,
VilleniofIgtelt, to. —
zwakheid van wil.
tuttlett4 fein = van plan zijn, willens zijn.

= wilajet (Turksch goep ilaf et', f.
vernementsdistrikt).
I. Wilt) = wild (nl. verscheurend, ongetemd, onbeschaafd, woest, razend, dol, schuw, woedend,
dartel); Wither lein = wilde wingerd; her
tvilhe Jager = de wilde Jager (een spookachtig
helsch wezen); toilbe %be = vrij huwelijk,
natuurlijke echt; tuacbfen = (in 't) wild
groeien.
II. tfailb, T. — (e) = wild; wildbraad; .rote
= rood wild (herten, reeen); fcbtvars0
zwart wild (wilde zwijnen);
B. =
klein wild (hazen, konijnen, patrijzen enz.);
boa
grof wild (wolven, beren).
Waith'ader, nt. = veld voor 't wild.
Wilbsbab, 1. natuurlijke (warme) bron.
9ilb`balitt, to. = wildbaan, jachtveld.
Vitb'beut, m. jachtrecht.
gebraden wild, wildbraad.
Tailb'braten,
= wild, wildbraad.
VIIVbret, f.
Intib'bretartig = wildachtig; naar wild ruikend of smakend.
WalIblbretiiiinbter, m.; :Web, m. = wildllhandelaar; -dief (of strooper).
ViIbbiebere, tv., Z3iib'biebitabl, tn. =
strooperij.
tv. = wilde eend.
Ville(r) (ein e.. er, her e.. 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).
Tailberei', tn. — = strooperij.
Tait'tett,S anberung, ID.; =iinfientng,
= strooper.
TOirberer, m.
was,' verandering; -uiting;
[11111'bern, fcbto. (lj.) = op jacht gaan; stroo- :beftintmung,
pen; naar wild smaken of ruiken; (van den -bepaling.
= vrijheid van wil.
aard van 't wilde dier) uitkomen;
(1.) = TattleitOrelbett,
= wilskracht.
VillettUraft,
verwilderen].
Vilbtfang, m. —(e)&, range = wildzang, Wirtenariittia = wilskrachtig, energiek.
= wil, zin, believen,
wildebras, dartel onbezonnen jongmensch; 1illen4nteinung,
goedvinden, goeddunken.
[gevangen maar nog niet getemd wild dier].
Winett6itart = wilskrachtig, energiek.
Vitbstielfdi, = wild.
= opzettelijk, met opzet, expres.
tutIblremb = wildvreemd.
m. oh. :Refoge, T. =wildpark, tuillfabiren u. Wilrfativen, Tdm. (b.) einem in
etin. = iem. in iets ter wille zijn; einem m.=
wildbaan.
Vilblgertuft, m.; =gefifintacf, m.; =graf, m.= iem. jets toestaan of inwilligen; einer Oitte
to. = een verzoek toestaan of inwilligen.
wild II geur; -smaak; -graaf.
u. tuitrfkibrig = wilvaardig, geVilb'grube, to. verborgen kuil (om 't wild
willig, bereidwillig, goedgunstig.
to vangen), val, kiem.
Vitb'beit, to. — = wildheid, onbeschaafd- [tuittlabrten, zie ruiltfatiren].
—, —en = inwilliging.
el a bruit g,
heid, woestheid, dartelheid, schuwheid.
wilvaardig].
wildhooi (een geurig hooi, op [tuilrfertig
tillib'bett, T.
=
willig,
gewillig,
gedwee, bereidwilde zeer hooge velden van de Alpen).
't wildhooi afsnijden. lig; gaarne; au4 matigem ,Derben van ganscher
fttro. (4.)
harte; fidj iu etw. tn. finben Iaffen = bereidjachtopzichter.
m.
(willig) zijn tot iets.
reekalf.
1.
fcbto. (lj.) in
= lets inwilligen,
aitbleber, T. = leer van Am. wilde runderen.
in
iets toestemmen.
Watibling, tn. —(e)&, —e wildeling, wilde
bereidwilligheid, gewilit'llgtelt, m. —
stam (van vruchtboomen); woesteling, wildeligheid.
bras.
48
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tvittbfdpen.

VIIl'iontnt, tn. —b = welkomst, welkom, ont- windilbloem (anemoon); -breuk (of afgewaaid
hout); -roer (of windbuks).
vangst, welkomstgroet, verwelkoming, onthaal.
Taltriontutbeffjer, m. = bokaal, berkemeier, allIn'be, iv. —, —n = windas, kelderwind,
welkom(stbeker).
kaapstander, dommekracht, winde, garenwinI. tvilifonenten = welkom; feien Cie tv.! = der, haspel; ook winde (als plantnaam); (in
wees welkom! of welkom hier ! of welkom bPr Oefettenfpracbe) huis, hoeve.
thuis!
9inb'ei, f. = windei.
II. ellitionenten, m. —b, zie eittfomtn.
elin'bel, tv. —, —n = luier, luur.
Tatillontnilliieb, f.; :trunl, m.; :Wort, f. = Tain'b elb anb, f. = band om de luier of om 't pak.
welkomstfilied; -dronk; -woord.
tvin'betn, fcbtv. (b.) = in 't pak of in de luier
doen, inpakken.
Witt'filr, tv. — = willekeur, goeddunken,
believen.
tvin`beftvetr# fcblagen = bont en blauw slaan,
beursch
slaan.
tn.
=
willekeurige
regeeTairtitiirberrftbaft,
ring, despotisme, absolutisme.
I. tvin'ben, ft. (I,.) (idj tvinbe; tvanb; tvtinbe,

Ittlit'ffirfir0 = willekeurig, eigenmachtig, tytuinbe ! gemunben) = winden, wringen; (kranranniek.
sen) vlechten, maken; (garen) winden; (ettu.
Taffiliirlicbrett, tn. — = willekeur, despotisme; in bie Cibe) winden; hijschen; WI) to. = zich
willekeurige handeling.
wringen, zich krommen, zich kronkelen; ber
Tailliert, 1. ---(im 3o1f5Inunb fitr)Sirblir et. leg toinbet ficb burcb bas Zat = kronkelt
winfmelit, fcfm. (b.) = wemelen, krielen, of loopt kronkelend door 't dal.
krioelen; attneifen tn. = mieren krioelen; II. tvitt i ben, fcbtn. (ti.) = waaien; speuren,
ber Zoben mimmett bon Kmeifen = de grond snuffelen = ficb ern (als jagerst.).
wemelt, krioelt van mieren; a tnimmett bon 9:11in'beeite, tn. = snelheid van den wind.
atmeifen = 't wemelt van mieren; einen bon Tainbliitfter, m. = waaier.
ber Mabemie tn. = iem. van de akademie Tainblfatine, to.; :fan, nt.; :fang, m. =
wind ii vaan (of -wijzer); zie Sin b brucb;
wegjagen.
I. Tainemer, m. —5, — = knoest, oest, kwast. -yang (of ventilator of portiek (tegen den
II. QDim'mer, nt. —5, — = wijn(druif)lezer. tocht) of luchtgang in een mijn; ook windbuil).
III.eaint'iner, tn. —, —n = wijnoogst.
tilint i nterer, m. —5, — = jammeraar, janker, alinblangtiir, ill = tochtdeur.
griener, pruiler.
tuittb'frei fein = windvrij zijn, aan lij liggen.
Ittinenterig — grienerig, huilerig.
Taittblut m. = windbuil, lichtmis, losbol.
Wint'uterit, fcbtv. (b.) = zuchten, klagen, jam- alinbliafer, nt. = looze of wilde haver.
meren, kermen.
Tainbltarfe, tn. = windharp, Aeolusharp.
tn. = wind, adem van den wind,
Taim'Oel, m. —4, - = wimpel.
ko
ultbe.)
lauC
tvintlieltt, fcbtv. (b.) = wapperen; den wimpel 'Mle
laten waaien of in top hebben.
Taittb'bege, W. = wervelwind.
waintVelftange, tv. ob..ftoct tn. = wimpelstok. Vinbltoef, Tainb'Onf, 1. = Windhoek (in
TaintVer, h3. -, --it = wimper, ooghaar; er Duitsch Z. W Afrika).
aucfte nicbt mit ber S. = hij vertrok geen Elinb' II bore, to.; :inutb, tn.= windfihoos; -hond.
spier (van zijn gezicht); mit ben Simpern I. tvitt'big = winderig, opgeblazen ; luchthartig.
Auden = Ivitn'tnrit, fcbtu. (b.) = knipoogen. II. Vain'big, tn. —(e)5, —e = windvlinder.
I. Taittb, tn. —(e)5, —e = wind; e5 gebt Tain i bigfett, tn. — = winderigheid, luchtharein ftarfer S. = het waait hevig; mit bent tigheid.
einbe = v6Or den wind, met den wind Tain'bittO, m. —, —fe u. ..bibi = windbuil.
mee; bei !. nub Setter = in alle wind en Tainblinftrantent, f.; :fla00e, to.; :font, tv.;
weer; eine Sarnung in ben S. fcbtagen =
: lithe, tn. = windllinstrument; -klep; -koliek;
in den wind slaan; bas fft in ben e. gerebet = -lade (in een orgel).
dat is praten in 't honderd of vergeefs ge- Taittblaben, m. = vensterluik, tochtvenster,
praat; S. madjen = drukte maken, opsnij(d)en, buitenblind.
snoeven; er bat S. befommen ob. gefriegt = hij ainblock f = luchtgat, trekgat; tochtgat
heeft er de lucht van gekregen; ber S. bat (in een schoorsteen bij y.); windgat (in een
ficb gebrebt = de wind is gedraaid, ook de orgel).
stemming of de toestand is veranderd; er 92dIntentadier, in. = windmaker, windbuil,
windbreker, pother.
blingt ben Mantel nacb bent einbe = hij hangt
den mantel (de huik) naar den wind; er bat Tainbnt arberer, tn. —, — en = windmakerij enz.
ficb ben e. um bie 91afe aieben ob. tneben taffen = Tainb'llntafdyine, to.; mteffer, m.; :mount,
hij is overal in de wereld geweest; einem S. tn.; mail*, i13. = winds machine (of luchtborntacben = iem. wat wijs maken, een rad machine); -meter; -maand (Venteise); -molen.
voor de oogen draaien.
Tainb'ntiitier, m. = molenaar.
II. tvinb: tn. unb hie = ellendig, naar; mir alinblofen, m.; :Ooden, $1.; :rab, f.; :roue,
Iv.; ,rofe, tn. = wind novena -pokken; -motor;
ift tv. unb web = ik gevoel me ellendig,
-pijp; -roos (of kompasroos).
't hangt me de keel uit.
m.
=
windbal,
luchtbel.
elittb'rij4chen,
f. = anemoon.
Tainb'ball,
TaInbVbraut, W. = windvlaag, rukwind,
alinb'baunt, tn., zie Setterbaum.
Winb'beutet, tn. = windbuil, windzak, wind- windbui, stormwind.
maker, blaaskaak, snoever; (een gebakje) Wittblcitadjt, nt. = luchtgang (in een mijn)
sneeuwbal.
Tainblfdjaben, nt., :1Mauer, m. = windfiVinbbenteleV, tv. —, —en = windmakerij, schade; -vlaag.
grootspraak, snoeverij.
tattblebeu = windschuw, bang voor den wind..
tuittb'beuteitt, fcbtn. (b.) = windmaken, wind- thinbleiplef = erg scheef, krom, scheefgegroeid.
breken, snoeven.
ainb'fctOrtn, nt. = windschut, windscherm.1

TainblIbtuute, tv.; :brut#, nt.; :biidge, tn. = tvinb'frtnell = windsnel, snel als de wind.
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eirbet.

Tainbil Rite, tv.; =Wel, f. = windlizijde (of Win'terliabenb, ut., =anAug, m.; =aufentbatt,
at = winterlavond, -pak; -verblijf,
-hoek); -hond.
ain'terlibebarf, nt.; .futter, f.; =garten, m.;
ininbs filif = windstil, bladstil.
Tainb'll ftifte, iv.; :lot m.; :ftrici), tn. = -gerfte, iv. = winter Ilbenoodigdheden (of
-voorraad); -voer; -tuin; -gerst.
wind II stilts; -vlaag ; -streek.
tilinb'ftrantung, tn. = wind- of luchtstrooming. Tain'terligetreibe, f.; :grfin, f.; Aafen, m.;
Tainblturm, m. = storm, windvlaag.
teinb'furbt, iv. = trommel- of windzucht.
tninb unb tue0, zie tvittb H.
9in'bung, tv. —, —en = winding, kronkeling,
kromming; wringing; draad (van een schroef ).
Vittb'bogel, tn. = pluvier, wulp; vlieger.
ininbluiirt4 = naar den windkant.
Tainb'og, m. = tocht, trek.
9in'gert, m. —(e)4, --e = wijngaard.
Tain'golf, in. —(e)4, —e = Wingolf, „Wijnhalle", studentebond.
VingolftV, in. —en, —en = lid van den
Wingolf.
elint, tn. —(e)4, —e = wenk, teeken, waarschuwing; 8. mit bem Sceuttentor, mit bent
2aternenpfabf ob. mit betn Sauntlfabi = een
niet te misvatten wenk.
Mulct, m. —4, — = hoek; recbter, It)14er,
ftutnOer a = rechte, scherpe, stomps hoek;
(Noordd.) = winkel.
QBin'tetabbotat, m. = onbevoegd advokaat,
zaakwaarnemer, beunhaas.
Tainleibtatt, 1. = onbeduidend klein blad.
efilinifetbarfe, tv. = kleine beurs.
Tainielbtigen, m. = boog van een hoek.
Tain'tele4e, Iv. = geheim onwettig huwelijk.
fulnletfannig = hoekvormig.
Tain'teigaffe, tv. = achterstraat, slop.
9in'tetbaren, m. = zethaak (van den drukker); mal, winkelhaak.
Vt9tterel4eirat, tv., zie Sinfelebe.
Win't(e)tig = hoekig, krom.
Vin'telflantuter, tv. = kram.
Vainleffontutent, tn. = onbevoegd consulent,
zaakwaarnemer, onbevoegd advizeur, beunhaas.
Tain'telutatier, tn. = zaakwaarnemer, onbevoegd makelaar, beunhaas.
QB-In'teintafb f. = winkelhaak.
Tain'tellinteffer, m.; =rneffung, W. = hoek Hmeter; -meting.
iniuletrecOt = rechthoekig.
Tain'telfdielbe, VI = graadboog.
Taini telf0enfe, tn. = geheime kroeg, knip.
WainletfMule, iv. = niet gewettigde school.
TainletAitge, V. = omwegen, uitvluchten,
voorwendsels, draaierijen; 8. macben = uitvluchten zoeken, met draaierijen omgaan, een
slag om den arm houden.
ininlen, fcbtv. (b.) = wenken; einem Iv. (wit
ben Kugen, mit ber Oanb) = iem. wenken,
een teeken geven; einem Oeifatt Iv. (= sit::
tvinfen) = iem. teekenen van toejuiching geven; einem mit bent Scbeuttentor, 2aternenVfabt
ob. 8auntafabi iv., zie 8 i it f; ba4 Mild tvinft
iljm = 't geluk lacht hem toe; einen beifeite,
5u fict, in ben Warten tv. = iem. door een
teeken terzijde, bij zich, in den tuin roepen.
Ivinflig, zie tvinfetig.
Tatulelaffe, in. = huilaap; huilende aap,
huiler.
Winleter, tn. ---4, — = huiler, janker, klager.
tuirefeln, fcbtv. (ti.) = janken, huilen, klagen.
9inleildnune, tv. = klagende stem, jankstem.
Winter, nt. —4, — = winter; fat ll. = in
den winter, 's (des) winters; Sinter& ob.
winter4 = 's (des) winters.

:bafer, nt. = winterlikoren, -groen (ook:
vogellijm, mistel); -haven (of -laag); -haver.
at. =
winter 11 huis (ook: broeikas, serre) ; -kou(de) ;
-kool (of boerekool).
Tain i teril torn, f.; =lager, 1. = winterlikoren,
-kwartier.
tuin'terlitt = winterlijk, winterachtig, wintersch, winter ...
Tain'terguftbarfeit, tn.; =ntonat, m. = winterlivermaak (of -vermakelijkheid); -maand.
tuin'tern, fctiv. (tj.): e4 tvintert = 't wintert,
't is winter; (gedurende den winter) verzorgen;
Iv .. ber aroft .---- wintervorst, vriezend weer;
in tv .. ber Beit = in den wintertijd; ba4 iv .. be
Oefilb = 't overwinterende veld; de besneeuwde velden.
V;Bin'ter II o p % 1.; =Oda% m.; =0013, in. =
winter il fruit; -paleis ; -pels.
Clin'ter II quartai, 1.; =guarder, f.; =rod, m. =
winter II kwartaal ; -kwartier ; -jas.
Tilitn'terlifaat, in.; :fMlaf, m.; :feite, iv.;
:fonnenluenbe, in.; :Banner, tn.; :fiber,
3-1e0er, tn. = winterlikoren (al 't te veld
staande); -slaap; -zijde (d. i. noordzijde);
-zonnestand; -vlinder; -jas.
alin'terung, tv. —, —en = overwintering;
verzorging (gedurende den winter).
Tain s terilbergniigen, f.; =borrat, m.; =Ivelaen,
in.; :tvenbe, Iv. = winter II vermaak ; -voorraad ;
-tarwe; -zonnestand.
elini tervit, in. = wintertijd; sur 8. = in
den wintertijd.
Tain'teracug, f. = winterstof, wintergoed,
winterkleeren.
Tatte3er, m. —4, — = wijngaardenier, wijnbouwer, wijn(druive)lezer.
Tain'3erlieb, f. = wijnbouwerslied.
Zilin'3ernteffer, f. = snoeimes (van een
wijngaardenier).
tvin'Aig = heel klein, gering, nietig, onbeduidend; ein tv .. e4 Minncben = een nietig
kereltje.
Witt'31greit, Iv. — = nietigheid, onbeduidendheid, kleinigheid, geringheid.
VIBilslet, m. —4, — = top, kruin (inz. van
boomen).
luilrfeln, fcbtv. (b.) = toppen, knotten, inkorten; met den top omhoog steken; zich
verheffen.
MOO! = wip!
TaitiO'clien, f. —4, — = grap, streek, voorden-gek-houdenj; uitvlucht; mit macbit bu
feine e. bor = mid houd je niet voor 't lapje.
Taiplie, tu. —, —n = wip, [wipgalg]; auf
ber 8. ftebn = op 't kantje staan, den val
nabij zijn.
intirpen, fcbtu. (b.) = wippen; zie ook: f IV tte n.
eliO'Oerinann, m. = duikelaar(tje).
TallArgalgen, nt. = wipgalg.
tuili# ! =--- wip I
niir = wij.
Tair'bel, tn. —4, — = draaiing, werveling,
dwarreling; draaikolk; wenteling, kring; (van
hartstochten, genoegens) maalstroom, roes;
roffel (van de trommel); gekwinkeleer (van
den leeuwerik); wervel (s an 't geraamte en
48*

t4in'ter11000, 1.; :fatte, tv.; 401,
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aan 't raam); schroef aan (snaarinstrumenten); Meting, tn. —(e)4; Vairlingto4t,
=
savooiekool.
kruin (van 't hoofd); boat 8. bi4 our 80e =
van top tot teen.
dirt, m. —e = gastheer, waard, kastelein, herbergier, hotelhouder; huisvader,
%,9iribettlein, 1. = wervelbeen.
tuiribelfiirntin = warrelend, dwarrelend, als huisman; huisheer of huisbaas; er mat bie
een wervelwind; wervelvorming.
Mecbnung °tine ben = hij rekent buiten
tuir'belig = draaiend; duizeling- den waard; ben e. macben = gastheer zijn;
wekkend, duizelig, draaierig.
Lieber bem 8. (114 bem VII3o0efer = beter bij
den bakker als bij den apotheker.
Vir'bettnorben, tn. = wervelbeen.
tuir'betto = ongewerveld, wervelloos.
tuiabar, zie irtli ct).
= draaien, dwarrelen, TOIrlet, m.
= ring om een spoel;
tuirlictn,
warrelen, wervelen; roffelen, een roffel slaan; haspel.
kwinkeleeren, tierelieren; ber o0 tarbelt Wirlin, iv. —, —nen = huisvrouw, (goede,
mir = mijn hoofd duizelt of draait
slechte) huishoudster; huiseigenares of huiszn. = vrouw; gastvrouw; waardin, herbergierster;
it).;
1.;
wervel l kolom ; - dier ; - wind (of dwarrelwind). bie
mad)en = gastvrouw zijn.
tuirbitir4t, tuirlittn, zie tuirbelicbt, tniti tuirtititt = gastvrij, vriendelijk, huishoudelijk.
bezig.
- = gastvrijheid.
Tairt'llitielt,
(b.) = werken (ni. uitwerking Tataftijaft, to. —, —en = huishouding, huishebben, uitwerken, tot stand brengen, werkhouden; beheer;bedrijf;oeconomie; (Noordd.)
zaam zijn); weven, breien; ebute&, Giro56 landbouwbedrijf, boerebedrijf; (Zuidd.) hertn. = iets goeds, groots tot stand bren- berg, logement; bie I. beforgen = 't huisgen; bie $itte, ba4
bad Oeifpiel tjat houden doen; bie 8. berfteben = verstand
getnirft = heeft gewerkt;
berubigenb hebben van huishouden; ba& ift mir eine1Miine
tn. = nadeelig, kalmeerend werken; auf,
e. = dat is een mooie boel, een mooie gegegen einen
= op, voor, tegen iem. werken;
schiedenis, een mooie rommel; mact# mir niMt
= maak niet zoo'n spektakel.
1unber
fo biet
= wonderen doen; ate 2ebrer, at&
Oeiftlicber als onderwijzer, als geestelijke tuirtlAaftett, fcbtn. (b.) = huishouden (ook
werkzaam zijn; icb tverbe baljin in., bat = ik fig.); bezig zijn (in 't huishouden); 't bestuur
= behoorlijk
zal 't er op aanleggen, dat ...; [bewerken; hebben, beheeren; mit Oelb
samenkneden].
of zuinig omgaan met geld; ficb bu Orunbe
= zich (of zijn zaken) in den grond
— = werker, bewerker,
m.
fabrikant, wever.
werken.
= huishouder, haisTairterer, iv. —, —en = ('t) woven, weverij, Tairrftijafter, in.
breierij, fabrikage.
bestuurder, oeconoom.
tuirrtirii = werkelijk, wezenhijk, waarlijk; Tairefebafterin, tn. —, —nen = huishoudster.
inderdaad; [op 't oogenblik].
tuirt'fdtaftlitt = huishoudelijk ; 't huishouden
betreffende, huishoud ...; 't landbouwbedrijf
allatio4feit, to. — = werkelijkheid.
= weversbaas.
betreffende, landbouw ...; bedrijfs...; oecoTairrnteifter,
tuirtlant = krachtig, krachtig werkend; nomisch; zuinig.
werkzaam.
TairtifMaftlicbtelt, in. — = huishoudelijkheid,
91311rilantfeit, — = krachtdadigheid, zuinigheid.
kracht, werking; in e. treten = (van boamb- TairticOaft4antt, f. = beheer van de domeiten) in dienst treden; (van wetten) in wer- nen of van een goad.
king treden.
Tairt'fr#af0auffeber, zn. = opzichter bij de
—, —en = werking; uitwer- domeinen of op een goad.
Vir'iung,
king, gevolg, invloed, indruk.
Tairt'fri)aft4beantter, nt. = intendant; geWirluntOtraft, in. = krachtdadigheid, in- employeerde bij 't beheer van de domeinen
of van een good.
nerlijke kracht; working, invloed.
9irlung4frei0, m. = werkkring, invloedsfeer. TairtifitafObetrieb, at. = landbouwbedrijf.
tuir'ittnOto4 = zonder uitwerking, zonder Q:9irt'fritaft4burt), = huishoudboek.
gevolg.
Tairtlelytft4gebiinbe, f. = gebouw voor
— = krachteloosheid, 't landbouwbedrijf, bedrijfsgebouw, bijgebouw
TairluttgOtofigreit,
(op een hoeve of landgoed).
gemis aan uitwerking.
luirluttOtiott = effektvol, vol effekt, van Tairt'fftafOgegenftanb, m. = huishoudelijk
artikel.
krachtige werking.
Viatuaren, 43t. = gebreide goederen.
Tairt'fdiaft4getb, f. = huishoudgeld.
9Wirt'fitaft0afir, f. = dienstjaar, bedrijfsjaar.
tuirr, [tuir'rel = verward, rommelig.
I. Wir'rett, 13t. = troebelen, onlusten, be- TairtldjaftRenntniffe, 43t. = kennis van
't landbouwbedrijf.
roeringen.
II. tair'rett, fcbin. (b.) = warren; auUinanber 9irt'frOaft0funft, tn. = landhuishoudkunde,
landbouwkunde.
tn. = ontwarren.
Wirt'frijaft44'olitif,
= staathuishoudkuntuir'rig verward.
m.; ID. -,—fe (0b. :fat, dige politiek.
1. —(e) , — e) = warilhoofd, -boel (of ver- Q?airtIctjaftftegel, huishoudelijke regel.
Wirt6'frau, tn. = herbergierster, waardin;
warring).
vrouw, meesteres.
= warzijde, vlokzijde.
Tairrleibe,
TairtniauL f. = herberg, kroeg; nu) ein I.
TairrItrok 1. = klein of kort stroo.
—, —en = verwarring, war- ftefjt, ftebt fain R3actbau4 = waar de brouwer
Wirirung,
boel; troebelen, onlusten.
ligt, kan de bakker niet liggen.
Tatretuarr, m. = warboel, verwarring, wan- TairtOunge, m. = herbergbediende, kellner.
ordelijke boel, chaos, warklomp.
9trtd'Icute,$1.=huiseigenaren, herbergiers,
rtniviA, zie unintrfC.
waard en waardin.
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Wirtrutagb, to. = buffetjuffrouw, meid in Wiffen6lIbrattg, m., :burft, m., :trieb, nt.=
weetgierigheid, dorst naar kennis.
een herberg.
Wirt4'itutie, to. = gelagkamer.
luiffenftert, tuiffenOluiirbig = wetensWirt4ltafei, ill, :ttM, tn. = table d'hOte, waardig.
open tafel.
Itliffentlitt = welbewust; willens en wetens.
Wirt6113ein, m. = herbergwijn.
Witntut, zie 933i4tnu t.
Taiftft, m. —0, —e = stofdoek, vaatdoek, luift(e) ! = haar! (links!) hei!
wrijflap; (ale teeken) stroowisch; bosje stroo; [Wit'frau ; Wilib, tn. —, --en, zie Sitio e].
vod, prul, lorrig geschrift; (stud.) rapport.
[it'utann, zie Sitiver].
tuiliten, fc0to. (b.) = (ficb ben Scbtveit bon tuit'tern, fcbto. (b.) = (een of ander) weer
ber etirn, ben etaub bom Zifcte) vegen; zijn; onweeren; ale onweer opkomen; 0 wit=
wisschen; (hilt ben 9Nunb) afvegen; (eon tee- tert bunt ba4 Dadj = de regen (ofde sneeuw)
kening) doezelen.
komt door 't dak ; (van jachthonden) snuffelen ;
Wirrber, m. —4, — = (kanon)wisscher; de lucht (van iets) krijgen, speuren, ruiken,
doezelaar; veger, wrijflap; standje, uitbrander. merken, (iets) in den neus (in 't snotje, in
't motje) krijgen.
Wifrirguntmi, f. (u. m.) = vlakgom.
Wilebitualiti, f., zie 8i f djtnaf cb.
Wit'terung, to. —, —en = weder, weer,
weersgesteldheid; 8. bon ettu. batten = de
Wife/040pm, tn. = wrijflap, stofdoek.
lucht van iets hebben.
Wifeffnu, m. = Visjnoe (Ind. Godheid).
Taticirtuaitt, in. –0; Wriebitiutt'fiti, f. –4 WitlerungClameisten, f.; :beobacOter, in.=
weer ii teeken; -kundige.
= onzin, praatjes, wartaal.
Wilent, m. —(e)4, —e = (Europeesche) bizon. TfairteruttObeobartoung, iv.= weerkundige
waarneming.
WWittut, tn. u. f. —(e)4 = bismut.
I. tuWntuten = van bismut.
9ttleruni0 ii b erir4t, m. ; sfatenber, m.;
II.wid'ututett, fct in. (b.) = met bismut soldeeren. :fnnbe (ob. :leige), to. = weerilbericht;
TarfOel, m. —4, — = wispel (maat van -kalender; -kunde.
13,19 H.L.).
WitleruttOberOiiltitiffe, V. = weersgesteldheid, weerstoestanden.
f TaifOelbutte, to. —, —n = draaiorgel].
tuijpetn, tol'i0ern, fcbtv. (b.) = fluisteren; Witlerungfterbfet, m. = weersverandering,
(van den wind ook:) suizelen.
wisseling van 't weer.
Wiff'begier(be), to. = weetgierigheid.
9:.itt'frau, Witlib, Taitt'ntann, zie eft=
frau, eitib, Uitmann.
inifffiegierig = weetgierig.
I. tuiff en, unr. (b.) (id) toeif3, bittveif3t, er tvelf3; Wietunt, f. —(e)4, —e u. —turner = weduwgift, weduwschat, lijftocht.
toutte; toilf3te; tviffe ! getoutt) weten; ba4 toeif
iM au4inenbig = dat ken ik van buiten, uit Whittle, ID. -, —n = weduwe, weduwvrouw;
bie kiinigin e. = de Koningin-weduwe.
't hoofd of dat weet ik al lang; niMt bad icb
tviif3te ob. baf3 icb nicbt tviitte = niet dat ik WitluenlgeOalt, 1., :gelb, f. = weduwepensioen.
weet; e4 gibt nicbt4 9Zeue4, bat fob totif3te =
er is, zoover ik weet, geen nieuws; icb Witte Witluenjahr, f. = weduwjaar, rouwjaar.
noo4 tveif3 Wott WO afte4 ickreiben tvotien = Witituenfaffe, to. = weduwefonds (ook:
-hours, -kas).
ik had nog God weet wat (al) willen sehrijven;
einen ettv. to. laffett =iem. iets laten weten; Witluenfitati, at. = weduwschat, weduwgift,
fobiet iM Weft = zooveel (voor zoover) ik lijftocht.
weet; einem etiv. au tn. tun = iem. iets laten Witluentiti, m. = verblijf (slot, kasteel) voor
weten; feine Cgiltern Iv. um biefe ebefcbiebte = de weduwe bestemd.
weten van die zaak; inct , fcb nfcbt toeif3, mar* Witluenftanb, tn. = weduwstaat.
mir (mid) nicbt belt = wat men niet weet, Witiver, m. —4, — = weduwnaar, weduwman.
deert niet; er tveif3 limber ein nocb au4 = hij

weet geen rand; man fann mit Ivey tveif3 Wait tn. —(e)4, —e = vernuft; scherpzinnigtva4 bieten = al biedt men mij nog zoo veel; held, snedigheid, geestigheid, aardigheid, grap,
WoOer to. Cie baa? = hoe weet U dat? fief) ui; [verstand, geest]; e.. e madjen ob. reijen =
to.: er theft ficb feinen Mat = hij weet geen uien of moppen tappen ; fcblecbte 2a.. e macben =
flauwe aardigheden debiteeren; ba4 ift ber
raad; fie toeif3 ficb bid (nicbt menfg) mit... =
gang ll. = dat is alles or dat is 't heele
ze laat zich heel wat voorstaan, is erg trotsch
op, erg wijs met ...; zie ook: Oefttelb, kunstje.
Zanf.
Witi'biatt, f. = humoristisch blad.
IL Witien, f. —4 = weten, kennis; mit meinetn, Witi'botb, m. —(e)4, — e = grappemaker, uieoljne mein e. = met, buiten mijn weten of tapper, flauwe snaak.
voorkennis; mit E. unb eitten = willens en Milder, to. —, —en = jacht naar geestigwetens; meine4 e .. 4 = zoover ik weet; heid; flauwe scherts, flauwe grappen, spitsvondigheid.
triber beffere4 Q. = tegen beter weten in.
Tairienidiaft, tv. —, —en = wetenschap, ge- tuir3ein, fcbtv. (b.)=jacht maken op geestigheld; flauwe grappen maken, geestig willen
leerdheid, kennis, kundigheden; ein Fatann
bon grof3er S. = van groote kunde or ge- zijn; fiber ettv. tv. = met iets spotten.
leerdheid; eine 8. Own ob. treiben = een Witilunien, in. = vonk van vernuft.
wetensehap beoefenen; [icb babe babon feine tp it'3113 = geestig, vernuftig, aardig.
a = daarvan heb ik geen kennis].
tuit'31gen, fcbtv. (b.) = verstandig, wijs of
voorzichtig maken; er ift getvitigt tvorben --,
Wiffenfttafter, m. —0, — = geleerde.
Wiffettfctiaftter, tn. —0, — = wetenschap- hij is verstandig geworden.
Wit'3igung, tv. — = les, voorbeeld.
pelijk pedant.
Witiliiger, Q?aitrier, m. —L —; Whiling,
tuiffettidjaftlitft = wetenschappelijk.
WirrenNaftlirbreit, tv. — = wetenschappe- tn. — (e)4, —e = grappemaker, flauwe uietapper.
lijkheid.
luitfittriifienb = van geest tintelend.
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wel hem, die..., tr., nun faun her iZut be.
gin g en = welaan, nu ...; Mg* bu tr. auf,
kwinkslag.
biiren = wil je wel eens ophouden; a gingen
= Secbfeforbnung: wisselwet.
waar; [zoo, indien, als; ber Bann, ba4 brei 'Jager auf bie Zirfcb = drie jagers
sReffer, too = de man, die; 't mes, dat]; am gingen al op de jacht; tr. lore tit aber . =
bu bift tv.
wel (is waar) hoor ik, maar
Zage, too = op den dag, dat; too nicbt get&
fa Loci bulb = zoo (al) niet dadelijk, dan toch franf? = ben je misschien ziek? er f)at Ste
nicbt berftanben = hij heeft u zeker niet
spoedig; bu bleibft, too = je blijft,
of antlers ...; too magficb = zoo mogelijk; verstaan.
loo! ob. act too! = och wat!
II. Wag, f. —(e)& = wel, welzijn; auf jtjr
= op uw welzijn, (op uw) gezondheid.
Umbel' = waarbij.
—n = week; eine S. um hie tvoig'arbtbar = edelachtbaar.
Wo'c4e,
anbere = om de (andere) week; er bat hie tuoittan' = welaan, welnu.
hij heeft de week; hie (6) S.. n = tootiVattftiinbig = welvoeglijk, welgepast,
behoorlijk, fatsoenlijk.
de kraam(weken); in hie R33 n fommen =
welvoeglijkheid enz.
bevallen; in ben n fein = in de kraam zijn. Qi;otWanftanbigrett,
= hij
Vo'rnettarbeit, tn. = door-de-weeksch werk, inotgaut! = welaan, komaan; er ift
is wel, welvarend, goed in orde.
werk van een week of van weken.
goed)
overdacht,
wel
(of
wel
tuobl'bebarftt
Tao'itettbefuc4, m. = kraambezoek.
overlegd.
Wo'rtienbett, f. = kraambed.
nioWbebalttig = bedachtzaam; met overleg.
Wan'ttenbtatt, 1. = weekblad.
= wekelijksche ont- Wobilleftttben, f. welzijn, welstand, geTatnteneittnalinte,
zondheid.
vangst.
Wobt'befugt = welbevoegd, ten voile bevoegd.
alo'rfienfieber, 1. = kraamkoorts.
tuolg'begabt = rijk begaafd.
Wo'cliengetb, = weekgeld.
toolO'begiitert = welgesteld.
tuo'dyniang = wekenlang.
Tao'dienlitobn, m.; Inarft, m.; :rerbnung, Taotirbebagen, T. = welbehagen, welbehaag= weekliloon, -markt; -reke- lijkheid.
to.; qr4rift,
ning; -schrift (of -blad).
tuobrite4alten = goed en wel, in goeden
welstand.
= kraamkamer.
Watychenftutie,
inobl'beletbt = zwaarlijvig, korpulent.
giloltentag, m. = weekdag, werkdag.
Ta041'befeibtbett,
tn. = zwaarlijvigheid, kortvo'Mentag6 = door de week.
tviiltentlid) = wekelijks(ch); Atveimat
= pulentie.
tweemaal per (of in de) week.
ilmbis befttaffen = goed in orde; (van waren)
goed geconditionneerd.
Inotentvelfe = bij de week, wekelijks.
ttiolObeftaftt = goed en behoorlijk aangesteld,
ftloltengeitung, tn. = weekblad.
goed
bezoldigd.
tao'rnettaettel, m. = wekelijksch programma
hwbilleftent = welvoorzien.
(of repertoire van op to voeren stukken).
— = iem. die de week heeft. Tant*bietter, tn. = vriendelijke, gewillige
Taiiriftter, m.
dienaar of knecht.
—, —nen = kraamvrouw.
Takictriterin,
tuotil'ebeigetwren = weledelgeboren.
Moefen, tn. —b, — = spinrokken].
&o'ban, m. = Wodan, Odien (hoogste god 1 m.ailo4I'efirtuitrben,q31.=Uwweleerwaarde,
weleerwaarde Heer.
van de oude Germanen).
tuobrefotniirbig = weleerwaard.
tnoburcir = waardoor.
indien,
zoo
al,
mits.
tuofern' =
Q?ant)Vergelg e)tt, f. = welvaart, voorspoed,
geluk.
Inofiir' = waarvoor.
overwogen ;
WW1' erivogett; :enogett =
= golf, baar.
—,
Tao'ge,
troge'nett= waartegen; waartegenover, terwijl. -opgevoed.
'noon, fcbto. (b.) = (zee, koren) golven, 23Llottrfaigt, tr.= welvaart, welzijn, voorspoed.
4obilettotdau6fcbut, m. = comitê voor 't
golvend op en neer bewegen;(boezem,strijd)
openbaar welzijn, comitë du salut public.
op en neer gaan; (schip) slingeren.
Taotgengetiife, = geraas van de golven. 9o4rfaOrt#Oftege, Iv.= bevordering van de
volkswelvaart.
Woigettpraft, m. = golfgeklots.
W01'411 = goedkoop.
Itio'gtg = golvend, bewogen.
elobUfelibeit,
— = goedkoopte, goedkooptnotier s = vanwaar, waarvandaan;
toeitt
heid.
bu? = hoe weet je?
tuoberunt!= waar,
ongeveer, waar in den omtrek. Rao4fg. = thablgeboren, zie dit woord.
troWn' = waarheen, waar; er .fommt;= tno4tigeartet = rechtschapen, welopgevoed,
welgemanierd.
waar hij komt.
tuobt'gebilbet = welgevormd, welgemaakt.
tnobinge'gett = terwijl, waartegenover.
timbi'geboren = weledel; ,f)errn I S. = den
tvolyin'ter = waarachter.
I. {volt (Dobler, ant biobliten) = wel; nth ift nicbt weled. Heer A.
tv. ob. fit bin nicbt to. = ik voel me niet wel, WaotWgefaiten, I.= welgevallen, welbehagen,
genoegen, plezier; fen S. an etto. baben =
ik ben ongesteld; mir toirb babe! iv. = ik krijg
daarbij een gevoel van welbehagen; ba& tut mir welgevallen in lets hebben, behagen in iets
scheppen.
to. = dat doet me goed; ict) freue micb Cie
Au T4en = ik ben blij U wel of gezond to zien; inotit'getiiffig = welgevallig, aangenaam, weler tut to. baron = daar doet hij goed of wel behaaglijk.
aan; er torn mir;,to. hij is mij genegen of goed- 92nOrgefiig, f. = gevoel van welbehagen,
behaaglijk gevoel.
gezind; icb toiinfcbe W. Au fcblafen = wel to
rusten; icb Mini* to. gefpeift Au baben ob. to. luohtigemeint; -gentut; =tettithrt = wellfgemeend; -gemoed (opgeruimd); -gevoed
befomm'& = wel bekome 't u; to. ober Her=
hem, her ..= (-doorvoed).
goedschiks of kwaadschiks;
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Inobl'acnelgt = zeer toegenegen,
toegedaan.
ltiobl'acorbnet = goed geregeld, welgeordend.
loobl'ecraten = goedgelukt, welgemaakt;
goedgeaard, welgemanierd.
Wohl'gcructi, m. = welriekende geur, aangename geur; reukwerk.
03obrgefrnmad, tn. = goede, aangename
smaak.
=nefittet; :g efOldt; :fie:
ftalt(et)= wen gezind ; -gemanierd; -voorzien
(goed gespekt); -gevormd (of -gebouwd,
-gemaakt).

tooOl'eetroffen= goedgetroffen, welgelijkend.
Aalbettb = welllopgevoed;
-gesteld.
Wobrbabenbeit, to. — = welgesteldheid.
tuoirlig = behaaglijk, lekker, aangenaam, weldadig, op zijn gemak.
Wobrflang, = welluidendheid, aangename
klank.
tootil'ilingenb = welluidend, goedklinkend.
WoOrlaut, tn. = welluidendheid.
loolyilauteitb = welluidend.

1. = goed leven, leven van genot;
genietingen.
tuebtlijbllifj=loffelijk;(edel)achtbaar,erentfest.

Ivolll'ilatelnettb; :rebettb; :riedyttb =
meenend (of -willend); -bespraakt; -riekend.
loolit'fdintedettb = welsmakend, smakelijk.
1.; :Itatib, m. = welljzijn (aunt

-teinl = op uw welzijn!); -vaart (-stand; ook
= V(nftanb).

lootAltanb44alber = welstaanshalve, fatsoenshalve.
= weldaad; elnem 8obItaten
Wobl i tat,
eraeigen ob. ertveiten = iem. weldaden bewijzen.
= weldoener;
m.;
weldoenster.
= weldadig, liefdadig; heilzaam.
WoOrtiittniett,
heid.

= weldadigheid, liefdadig-

=bay); tn.;
WoblliitlgteitClanftalt,
=herein, m. = liefdadigheids instelling ; -bazar
(fancy-fair); -vereeniging.
luoUtuettb = weldoend, weldadig, aangenaam.
= weldoen, weldaden beunr.
wijzen; zie ook: 11) o 1j t 1.
lootglitherlegt; :unterrictitet; =Ambient =
wel overlegd ; -onderwezen (-ingelicht) ; -verdiend (ook zeer verdienstelijk).

= goed gedrag, goede
Wobl'berbaltett,
houding.
Wobl'berleti, tn. —(e)4 = valkruid, wolverlei.
lool)1' berttanbett ; erli, Orr = wel begrepen; -bewaard.
luoiWtocire = zeer wijs, zeer verstandig.
loohllocOlid) = wijselijk.
I.
genegen zijn.

unr.

welgezind of toe-

II. Wolilloollett, 1. = welwillendheid, goede
gezindheid.
ittehr looffettb, ., Aletnenb = wel II willend ;
-voeglijk (of gepast, betamelijk, behoorlijk).
1130 '11' 114 r = bewoonbaar.
= bewoonbaarheid.
V:Bolm i barreit, to.
tooffnen, fd)to. (f).) = wonen; logeeren; inwonen, (fig.) huizen, zetelen.
Wohn'gebattbe, f. = woonhuis, wooing.
I)

tuelptl)aft = woonachtig, wonende, verblijf
houdende.
Wolpt'4au4, f. = woonhuis.
= geriefeltjk, gemakkelijk,gezellig,

TaulfOgatnt.

comfortabel; ficb in 91 tn. nieberfatten =
metterwoon to A vestigen.

zich

Wohnlicbrelt, iv. — = geriefelijkheid, enz.,
comfort.
WOW II ort, 111., :ftiitte, = woonplaats,

verblijf, verblijfplaats; feinen 8ofiltfits aut.
fcbfagett = zijn woonplaats vestigen; feinen
8of)nfit anbern = van woonplaats veranderen.
WobnItulle, to. = woonkamer, woonvertrek,
huiskamer.
Wolritung, tn. —, —en = woning, logies,
verblijf, domicilie.
= woninggids.
Wolritung6angiger,
teefYitutta#106 = woningloos, dakloos, zonder
woning.
WoO'nung4 mangel, tn., =not, to. = woningnood, gebrek aan behoorlijke woningen.
erung, to " :loccOfel, Ill.=
Tao frnung411
verhuizing, verandering of verwisseling van
woning.
WoirnuttgOtigMut tn. = vergoeding voor
huishuur.
Volpt'aimmer, 1. = woonvertrek, woonkamer.
Taiibri be, —n = bouwland om 't woonhuis.
Wallach, m —(e)4, —e = (Russ.) wollen deken,
paardedeken.
Wobtio'b(c), m. —en, —en = woiwode, hertog, vorst, stadhouder.
Wolltiobiltaft, to. —, —en = woiwodeschap.
tool, zie toof)f.
= welven, boogsgewijs
thati bett, fd)to.
bouwen; bouwen; fief) lu. = zich welven.
—, —en = welving; ronding;
Taiit'bung,
gewelf.
Wolf, tn. —(e)4, Viiffe = wolf (ooksommige
wolf,
vraatzuehtige insekten heeten
bijv. de bijewolf); blikgat; menu man bout
8offe fpricbt, to ift er tuct)t Welt ob. tote man
ben 8. nennt, fommt er gerennt = als men
van den duivel spreekt, rammelen zijn beebercreit ben anbern nidjt = de
nen; ein
e bie
wolven verslinden elkaar niet; bem
Sift* befefifen = den wolf tot herder maken;
gOn, reften = zich doorloopen,
fidj einen
cf) a f pet 6,
doorrijden; zie ook bettfe
Sd)af4ffeib.
taijilin, tn. —, —nen = wolvin.
tuitit'fifeb = wolfachtig.
I. Wolfram, nt. = Wolfram.
= tungsteen, scheelium,
II. Wolfram, f.
zwaarsteen.
Will:Wart, tr. = wolveaard, wolvegeslacht.
m.; Alobnc, tn.; =Wen, f. (ob.
=fate, to.) = wolfsllvel; -boon (of lupine);
-ijzer (of -klem).
Wolfrfang, in. = wolvejacht.
Wolf6lange, $f. = groote wolfstanden.
Wolf6lgebtfl, f.; zachent, f.; grube, tn. (ob.
= wolfsligebit, -gehuil;
f.);
-kuil; -haar.
WolfCbeile, to. = wolvejacht.
Wo1f41m-naer, m. = honger als een wolf.
WaoffOi lljagb, to.; =jailer, m. = wolvelljacht;
-jager.
doodkruid, belladonna.
tv.
V:BolWiager, 1. = wolfsleger.
= los.
WolWluctiO,
Tartifentid), m. = wolfsmelk (eig. en plantnaam).
RE901Wttetf, f. = wolvenet.
TaetWII0e13, m.; :fidilUdlt, to.; =furtjt, W.;
= wolfsllvel (of -1)610i
=hum, W.; .1a4tt,

eat:
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-hol; -waanzin; -wortel (gele morinikskap);
-tand.

Tant'ga, tr. = Wolga.

QBotbtrttlett, f. = Volhynie (in West-Rusland).
e)Oftritett, f. —4, — = wolkje.
Ware, iv. —, —it =wolk; [vroeger een soort
pruik]; er fit tate au& ben e..ii gefaaen =
hij valt nit de wolken, is uit de wolken gevallen, staat versteld ; eine Ta. be4 Rummer& =
een wolk van verdriet; eine S. be4 Krgtvobn4
= een novel of waas van argwaan.
tviiilett, fcbtb. (b.) = als in een wolk samentrekker', firti iv. = zich bewolken of omwolken, betrek ken.
tnotlettartig = wolkachtig, als een wolk, als
wolken.
Taollettbrucb, tn. = wolkbreuk.
IttollenbruMartift = op een wolkbreuk gelijkend.
ffaollettbitnntel, m. = wolkehemel, wolkstreek, bewolkte hemel.
Worrentratier, in. = wolkekrabber, skyscraper.
uollettfuducf6betin, f. = luchtkasteel.
Imillettieee, WoVient0 = wolkeloos, onbe-

Bortenftoffe, $1. = wollen stoffen.
Taollentuare, tn. = wollen goederen.
Woriettiveber, m. = wolwever.
TOoffen'geuti, f. = wollen stof.
Woirlifabrii, tn.; =farber, m.; :gra4, 1.;
=baar, f.; :hanbel, m. = wollifabriek;-verver;

-gras; -haar (of kroeshaar, van de negers);
-handel.
Taoli'banblung, tn. = wolmagazijn, magazijn,
voor wollen goederen.
03tiffljnbn, f. = wolhoen.
luortid)t, hintlift = wollig.

eloit'lltinttn, m.; :fiintntett, f.; :fiintnter,m.=

wollikam (of -kaarde); -kammen (of -kaarden); -kammer (of -kaarder).

Woll'Ilfiininteret, in.; =tratK, 1134 : math, m. =
wo111 kammerij ; -krasser (of -kaarde); -markt.
ition'reiM = wolrijk, rijk aan wol, wollig.
Woit'fatt, m. = wolbaal, wollen zak; rijkaard.
Tatafttur, to. = 't scheren (van de schapen).
aloirfpinner, m. = wolspinner.
eaortuft, m. —, .. Mite = wellust, weelde,
genot, zinnelust, witucht, losbandigheid.
inol'Iliftig = wellu tig.
Wortiiftling, m. —(e)4, —e = wellusteling.
efiloll'bief), f. = wolves.
tumult' = waarmede, waarmee.
nwntaglir4 = zoo mogelijk (ook too tub g UM.

wolkt.
Tanilettrciiieber, nt. = tooneelknecht; hooge
pet.
Wollengug, m. = richting van de wolken, Wonady = waarnaar; waarna, waarop; tb.fragt
er ? = waar vraagt hij naar?
drift wolken.
With* = wolkig, gewolkt (d. i. met wolk- 1on'ne, to. —, —n = wellust, genot, zalige
vreugde, verrukking.
vormige vlekken).
Taott'negefiibt, f. = heerlijk, verrukkelijk,
tooling = bewolkt, betrokken.
Taott'arbeit, it.. = wolbewerking, wolarbeid. zalig gevoel; gevoel van welbehagen.
Won'neteben, f. = genotvol, heerlijk, verrukelotrarbeiter, tn. = wolwerker.
kelijk leven.
nwit'artio = wolachtig.
tuon'nefeer, luott'nelo4 — vreugdeloos, zonder
anit'bereiter, tn. —&, — = wolbereider.
genot.
Wanll'bittnte, 03. = woudklaver.
I9ot' Ie, ht. — = wol; er fist in ber S. = hij Won'nentonat, Qon'nemonb, in. = Meizit er warmpjes in; in bet S. gefarbt = eig. maand, Mei.
in de wol geverfd; fig. (in gunstigen zin van Won'netrunten = dronken van genot, in verrukking, zwijmeldronken.
iemands hoedanigheden enz.) echt, degelijk,
betrouwbaar; mancber gebt nadj 8. att4 unb tuon'tteboU, ivon'nig, tutut'nfolicf) = verfommt fait gefcboren nacb ,f)att4 = wie een rukkelijk, genotvol.
put graaft voor een ander, valt er zelf in; luorans = waaraan; jest tbeff3 icb, ht. icb bin=
nu weet ik, waar ik aan toe ben of waaraan
zie ook eefrbrei.
ik me to houden heb.
I. ivollen (9,Ibj.) = wollen, van wol.
II. tvollen, unr. (b.) (icb inch, bu haft, er tuoraur = waarop.
trait; thoate; tboate; tvotte! getboat) = willen, limaucl' = waaruit.
zullen; ba4 ha fcb Mx geraten baben = dat inerein' = waarin (richting); tr. mit er
zou ik je ook radon; icb Witt nicbt4 gefagt fid)? = waar bemoeit hij zich mee ? waar
baben = ik heb niets gezegd; tharte, fdj tbia mengt hij zich in?
bitt = wacht, ik zal je; er tnia mit an4 loorlein, fcbtv. (b.) = (koren) met de schop
omwerpen (om 't te reinigen), omscheppen.
2eben = hij staat mij naar 't leven; tvoate
Gott, e4 Ware borbef = God gaf (deftiger: Worrier, in. —4, — = omschepper.
gave G.) dat 't voorbij was; ba4 ba mit alorffebaufet, tn. = groote korenschop.
nit* gefatten, einfeucbten = dat bevalt me [thor'nen, zie tbiirgen].
niet, is me niet duidelijk; ba4 win mir nicbt tuorin' = waarin (rust), vgl. itiorein.
ein = dat wil er bij mij niet in (dat kan ik Vint, f. —(e)4, p orter (als opzichzelfstaande
niet gelooven of aannemen); bent lei, tbfe itjm spraakklank of schriftteeken), forte (als getootle = 't zij hoe 't wil of hoe 't ook zij; too zegde, maar ook wel in de eerste bet.) =
tofu ba4 binau4? = waar moat dat heen of woord; ant e. fein = aan 't woord zijn;
einen beint S. nebmen = iem. aan zijn woord
op uitloopen? ba4 tofu nicbt4 fagen, bebeuten,
houden; fein e. bredien = zijn woord broken;
beff3en = dat heeft niets te beteekenen; e4
ein gute4 e. fur einen eittiegen = een goed
torn mit fcbeinen, micb bebilnfen = het schijnt
me toe, mij dunkt; einem trobt, inlet tn. = woord voor iem. doers; icb ent8tebe ZOnen
iem. goed, kwalijk gezind zijn; man ha ibn ba4 8. = ik ontneem U 't woord; ba4 B.
ergreifen = 't woord nemen ; fein e. geben =
gefeben baben = men zegt of beweert hem
zijn woord geven; ein 8. gab ba4 anbre =
gezien te hebben.
Taollentabrif, tn. = wolfabriek, fabriek van van 't eene woord kwam 't andere, 't eene
woord haalde 't andere uit; gotte4 e. =
wollen stoffen.
Gods woord; er fifbrt immer bad grote e.=
leaorlettgarn, f. = wollen garen.
hij heeft altijd 't hooge woord; einem ante
iWollettinannfartur, zie 8offenfabrif.
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tvuOten.

U.. e geben = iem. bidden, smeeken, vleien; fiche Scbifberung = de schildering in woorden;
eine gute4 S. finbet eine gute Statt = een mehr tang al4 tv. = meer door de daad dan
goed woord vindt een goede plaats; icb Ijabe door 't woord; tv.eittbebungen = uitdrukkelijk
ba4 8. = ik heb 't woord; er Ma e4 nicbt 8. inbegrepen].
baben = hij wil 't niet toegeven, hij ontkent ailortintaiteret, tv. —, —en = gebabbel, gewauwel.
het; einem -1114 S. fatten = iem. in de rede
vallen; bide S.. e =then = lange rede- alorfmanget, m. = woordearmoede, gebrek
neeringen houden; ein Mann ein e. = een aan woorden.
man een man, een woord een woord; ein TOorliniiittetcbeit, 1.: ether Sacbe ein fcbiine4
Vann bon e. = een man van zijn woord; Q. umblingen = een zaak mooi willen praten.
mit einem e .. e = in een woord; ba4 S. Taort'llrittfet, f.; :regifter, 1. = woord II raadsel;
nebniett = 't woord nemen; einem ba4 8. -register (of Mapper).
reben = iems. partij opnemen of in iems. tuarfretot = woofderijk; breedsprakig.
voordeel spreken; ba4 foft ein S. feitt = dat Mort'lIf itatf, nt. ; :febtualf, m. = woordellschat; -vloed.
is afgesproken, dat beloof ik; ich bitte um
ba4 S. = ik vraag 't woord; er berfdflucit Taort'fittuttift, in. = gezwollenheid, bombast.
bie Z8iirter = hij slikt zijn woorden in; ei
Waort' llfPiel, 1. ; qtantin, m.; :Wilting, tv. =
. our recbten Sett = een woord(je) op zijn woordlispeling; -stam ; -voeging (of -schikpas; er mom nicht 3u e .. e = hij kwam niet king).
aan 't woord; er fain mit feinem Kntiegen Worfftrett, m. = woordetwist, redetwist;
nit gfeicb 5u l .. e= hij kwam niet dadelijk twist over woorden.
met zijn verzoek voor den dag; ficb pm Q .. e elort'llberberber, m.; :berbreber, m.; :tier=
methen = 't woord vragen.
bretiung, tv. = woord 11 verknoeier; -verdraaier;
elort'll ableitung, iv.; :af3ent, in. = woordll- -verdraaiing.
afleiding; -accent (of -toon).
Taorfberftaitb, m. = woordelijke beteekenis.
luorfarnt = woordearm, arm (in woorden). Taort'llbertuanbtfotaft, iv.; :bertuerbfetung,
Wort'arntut, to. = armoede (van een taal). iv.; :ber3etcfmW, f. = woord II verwantschap ;
-verwisseling; -register (woordelijst).
9oribitbutig, tv. = woordvorming.
Taort'bructi, m. = woordbreuk.
Wort'borrat, ni. = woordevoorraad, woordetuort'bribtig = ontrouw; tv. tverben = zijn schat.
woord breken, zijn woord ontrouw worden.
elortitueltiel, m. = woordewisseling, twist,
allorfbriidilgtett, tv. — = woordbreuk, on- discussie.
trouw.
Worftulif, m. = grappige of geestige woordspeling.
RBiirrehen, f. —4, — = woordje; rein ll.
fagen = geen enkel woord zeggen; idj mut Worilber = waarover, waarboven.
ein 8. mit ihm reben = ik moet eens een Ivo-miler = waaronder.
woordje met hem spreken.
tuofetbff = alwaar.
tuorfbeuttiv0 = in zichzelf duidelijk.
luofo'? zie thief o?
Viirlerbud), 1. = woordeboek.
tuobon' = waarvan.
Vort'erititrung, to. = woordverklaring.
tuobor' = waarvoor.
TaiiriterberaelMni4, f. = woordelijst.
Waotittio'be, zie 8oitvobe.
Wow' = waartoe, waarvoor, waarbij, waarom.
Taortlantitte, W. = woordfamilie.
Worffediter, m. = iem. die over woorden Itioattiffc#en = waartusschen.
(over een woord) twist.
Tarad, f. —(e)4, —e (u. —4) = wrak.
Worffernteret, tv. = twist over woorden.
TZrarrilut, f. = wrakgoed, uitschot.
Wortqfolge, tv.; qiigung, iv.; :fiibrer, m. = tariffen, m. — = wasem, damp.
woordllschikking; -voeging; -voerder.
turieten, fchtv. (b.) = (zeem) wrikken.
Worffiirte, W. = woorderijkdom, woorde- turingen, ft. (t.) (id) tvringe; tvrang; hntinge;
vloed, breedsprakigheid.
toringel getvrungen) = wringers; persen.
Worfgefecift, 1. = woordetwist, redetwist.
Tarinalitafrnine, tv. = wringmachine.
akort'gettingel, 92aortge4riinge, f. = woor- vea. S. g. u. = tvenben Cie gefdaigft um : zie
depraal.
ommezijde (z. o.)
tuortigetreu = woordgetrouw, woordelijk.
Tan'etier, m. —4 = woeker (ook fig.); S.
Wort'babeitb = woordvoerend, voorzittend; treiben = woeker drijven, woekeren.
tv ..er Tiiirgermeifter = voorzittende of eerste Taudjerel', Iv. —, —en = woeker, ('t) woekeren.
burgemeester.
eltilterer, m. —4, — = woekeraar.
elortlietb, m. = held in of met den mond. Talfdiernefetf, f. = woekerwet.
eloretantbf, nt. = redetwist, dispuut.
Tantifiergettitnn, in. = woekerwinst.
tuortlarg = stil, zwijgachtig, weinig spraak- tunidyrbaft, tun'itertfot -------- woekerachtig,
zaam.
woeker ...
Wort'ffauber, m. —4, — = woordezifter, 9u'djeritt, to. —, —nen = woekeraarster.
vitter (op woorden).
tuu'oterit, fcbtv. (b.) = woekeren, winst maken ;
elortftaubere, tv. —, —en = woordezifterij, voortwoekeren (van onkruid, haat, tweedracht);
[winst geven, voordeel aanbrengen]; mit lei=
vitterij.
aBorffrant, tn. = (weinig of niets betee- nem $funbe M. = met zijn talent woekeren.
kenende) woorden, omhaal (van woorden), Taniterilliftan3e, iv.; :3in8, m. = woekerliijdel gesnap: teeter 8. = holle woorden, zin- plant; -rente.
ledig gepraat.
Tait48, m. — 0 = groei, wasdom ; groeikracht ;
Taorffiinftelet, Iv. = woordgeknutsel, ge- gestalte, bouw; lid (van een riet).
maaktheid (in stijl en woordekeus).
iutt, to. — = drukkend gewicht, zwaarte,
last.
Taortlaut, tn. = woordelijke inhoud, tekst.
Taortlebre, tv. = leer van 't woord, lexicologie. tuum'ten, fcbtv. (b.) = drukken, zwaar wegen;
tuarttictl = woordelijk, [mondeling; bie tar& tillen (een zware last op den schouder bijv.).
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tuudyttg = zwaar; ein tnt4tiger SCag
een hevige slag.
Iniib'len, fd)tv. (O.) = woelen (ook fig.), wroeten; beroeren.
Wilt)ler, tn. —§;, — = woeler, wroeter; beroerder, agitator.
WO,fere, tv. —, —en = gewoel, gewroet;
woeling, beroering.
Itiiibleriftb = oproerig, demagogisch.
elitbt'ntau6, to. = woelmuis.
t9u(b)'ne, to. —, --it = bijt.
Taut% nt. —0, eillite; Taut% tv. -, eitifte =
gezwel; kussen; krans (herald.).
autfEbaar, 1. = haarrol; rolletje om 't Naar
op to vullen.
Inulltig = opgezwollen, opgezet, opgebla-

zen, dik.
TaitiffilOPe, tn. = dikke lip, diklip.
Inunb = gewond, gekwetst; rauw; stuk; einen
tn. fcVagen = iem. kwetsen met slaan, murw
slaan, wonde plekken slaan; fi.t W. retten,
fiegen = zich doorrijden, doorliggen; td) bie
mite tv. tauten = zijn voeten doorloopen;
fid) bie Otinbe tv. arbeiten, fic4 bie lippen
tn. bet en = zijn handen stuk werken, zijn
lippen stuk bijten; eine tnunbe Stene = fig.
een wonde plek; eig. een rauwe plek.
92unb'arAnetrunft, to. = heelkunde, chirurgie.
Tauttb'arattetfcbute, In. = school voor de
chirurgie, chirurgische school.
I9unb'ar3t, nt. = wondarts, heelkundige,
heelmeester, chirurg.
Wunb'balfant, tn. = wondbalsem.
I9un'be, iv. —, —n = wood, wonde (ook
fig.), kwetsuur; eine cite 8. aufrethen = een
oude wonde openscheuren of openrijten.
Inun'bentrei = ongekwetst.
autebettmal, f. = litteeken, wondteeken.
elun'ber, f. --S, — = wonder; [verwondering];
8. tun = wonderen doen; ein O. bon Sd)iin.
heft = een wonder van schoonheid; 8. her
ZaPierfeit tun = wonderen van dapperheid;
baS lit emit blaue& 8. = een zeldzaam of wonderlijk geval; ba tvirit bu bein (biaueS) e.
fetyn=je zult verwonderd of verbaasd opzien;
ba& nimmt mic0 tv. = dat verwondert me;
er benft e. tvaS er fann = hij denkt, dat hij
wonder wat kan; man foffte 8. benfen, tvaS
0 tviire = men zou denken, dat het wonder
wat was; [ed gibt einem nid)t to. = 't verwondert iem. niet; 8unber& tjatber = om
't vreemde van 't geval, bij hooge uitzondering].
Inun'berbar = wonderbaar (verschijning, gestalts); wonderdadig of wonderbaar(lijk) (van
genezing e. d.); onbegrijpelijk, verwonderlijk
(gave, aanleg); W. iCin = verwonderhjk
mooi.
tuun'berbarertv cite = onbegrijpelijkerwijze,
zonderling genoeg.
Tauttiberbau, in. = zeldzaam of wondermooi
of wondergroot gebouw, wonder van bouwkunst; wondergebouw.
Vun'ber II baum, tn.; :Mb, f.; :61unte, to. =
wonder ll boom ; -beeld ; -bloem (nachtschoone).
92un'berbing, f. = wonder, wonderlijk ding.
Tautt'b er II b attar, m.; :ertit eluting, tv.;
:gefrblebte, tn. = wonder!! dokter; -verschijning; -geschiedenis.
9Butt'bergefcb Opt f. = wonderlijk of zonderling schepsel.
Tautt'berglautie, m. = wondergeloof, geloof
aan wonderen.

Inun'bergrof; = wondergroot.

WittiftbettOttiert.

Taun'berborn, f. = betooverde hoorn; („bee

anaben 8.”: titel van een verzameling Duitsche volksliederen).
Wun'berbiibfeb = wonderaardig, wondermooi,.
bijzonder aardig of lief of mooi.
Taun'ber II born, f.; :Hub, 1. ; :Ira% lv.; -fur,
tv. = wonderilhoren; -kind; -kracht; -kuur.
Wutt'bertleb = wonderlijk, vreemd, zonderling;
ein iv .. er t eitiger, Oefefle, nau3 = een
rare klant; e& ift i4nt tn. ergangen = 't is hem
zonderling gegaan.
Wun'berlitbrett, lv. — = wonderlijkheid enz.
Inun'bertleblisb = wonderlieflijk, verrukkelijk.
elun'bermann, tn. = wonderman, verwonderlijk man; wonderdoener.
elun'bermardyn, f. = wondersprookje.
Inun'bermitb = wonderzacht.
Inuit 'bern, 40W. (f).) = verwonderen; [zich
verwonderen]; 0 tnunbert nticO, bat... =
't verwondert mij of ik ben verwonderd,
dat ...; e& foil mid) tv. ob er foramen tvirb =
ik ben benieuwd, of ...; fief) tn. fiber = zich
verwonderen, zich verbazen over; verwonderd
of verbaasd zijn over; [ibn tvunbert beS Mit.
ter& = hij is verwonderd over den ridder].
Inun'berttb = verwonderd, verbaasd, zich verwonderend.
Wun'bernebinett, ft. (4.), zie eunber.
Tautt'berilOataft, In.; :queue, to. = wonder ll paleis; -bron (of -wel).
Inun'berretrb = wonderrijk, verbazend rijk;
rijk aan wonderen, wonder...
Taun'ber II ring, m. ; :tattle, Iv.; :fa13, f. =
wonder 1 ring (of too verring) ; -zalf; -tout
(of glauberzout).
Inuniberfant = (dichterlijk) wonderbaar, geheimzinnig.
Inun'berfdiiitt = wondermooi, prachtig, heerlijk, verrukkelijk.
Inun'berfetten = wonderzeldzaam.
Q?autt'berfpleget, tn.= wonderspiegel, tooverspiegel.
elutt'berfurbt, tn. = zucht naar wonderen,
wondermanie.
Tautebertat, tv. = wonderdaad, mirakel.
9un'bertitter, nt. = wonderdoener, wonderman.
Tautt'bertier, f. = wonderdier.
Inutt'berbott = wondervol, wonderbaar, verwonderlijk; fic tn. amiiiieren = zich kostelijk
of heerlijk amuzeeren.
Taun'beril Welt, Iv.; :Wert, f.; :acteben, I. ----=
wonder II wereld ; -work ; -teeken.
Vuttbifieber, f. = wondkoorts.
Taunb'beit, iv. — = rauwheid (van een plek
aan 't lichaam); ontvelling.
Taunb'll Hee, m. (:fraut, f.); :Intact, f.; :at,
f. = wond II klaver ; -middel; -olie.
Tilunb' II Offafter, f.; :Oulber, f.; :tattle, to.;
:Wafter, f. = wondlipleister; -poeder; -zalf;
-water.
Waulte, zie R33 u n e.
Vunfeb, m. —0, eiiniste = wensch, verlangen; einen 8. egett, eriiiften = een wensch
koesteren, vervullen; eS get)t nod) 8. = 't gaat
naar wensch.
butt'! Met II but, tn. ; :rute, lv. = tooveril hoed;
-stokje (of -roede, -staf).
In theft() ett, fc4tv. (O.) = wenschen, verlangen;
einen au ettr. OM lv. = iem. met iets geluk
wenschen.
Wiin'tebett6Inert = wenschenswaard, wenschelijk.

Sunfchform.
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to

Ourft.

= wenschende
nt.; :rientett, in. = werpilschicht
int
wijze, wenschelijkheidswijze, optatief.
(of -pij1); -riem (of koord, aan den poot van
= verlanglijst.
een valk).
Taunlit'aettel,
= groote korenschop.
WM)! = wip!
Wurffitaufel,
= wip, oogwenk; TaurrIlfrOcibe,
TauWild), nt. —4,
41)1e14, m.;
40eer,
slok jenever, slokje, wippertje.
:fteitt, m.= warp Il schijf ; -speer; -spies; -Steen.
—n = waardigheid, rang, akurflueite, kv. = draagkracht; worpafstand.
tiliir i be, tv.
ambt; ba4 {ft unter after G. = dat is onwaar- Taiirg' II aOf el, in.; :birne, = wrange appel,
= ik reken wr. peer; ook wel: hatelijkheid, bittere pil.
unter miner
dig; RD 4afte
't beneden mijn waardigheid, beneden mij; tuilegen, fctiv. (D.) = worgen, worgen; vermoorin %int unb Siirben fein = een (hooge) waar- den; aeberbieb = gevogelte slachten; er Milrgt
digheid bekleeden; [nacD 8iirben = naar (tnorgt) an bem Oiffen = hij stikt haast in dien
hap; eine Speffe Dinunter (Morgen) = met
verdienste].
ttifiebelo4 = onwaardig, zonder waardigheid. moeite door de keel krijgen of gulzig doorslikTaiir'bentrager, = waardigheidsbeklee- ken; e4 Mir& mice ftton felt ft:Inge in ber SteDle =
't zit me al lang dwars; Milrgt (tvorgt)iDn (iDm)
der, dignitaris.
,0a14 = hij heeft (als) een prop in de keel;
Iniiebetiolft = waardig, vol waardigheid, statig,
er Milrgte Lange an bem eebanfen = die gedeftig.
tniir'big = waardig; deftig, statig; eine4 dachte maakte 't hem langen tijdlastig; Zitr:
fein = iets niet waard zijn; gen Toff man tv. = borgen moet men niet met
Zinge4 nit
macton = zich een rust laten; mit Deingen unb = met hangers
ficD ether Viu4aeicOnung
onderscheiding waardig maken.
en worgen; Etch In. (tuorgen) = moeite doen
tniiebigett, fcbtn. (D.) = (eta Serf, eine rat) om te slikken of om te braken, kokhalzen.
naar waarde schatten, op prijs stellen, waar- Taiirirengef, tn. = worgengel, doodsengel.
deeren, apprecieeren ; ook (naar waarde) be- Taiir'fler, in. —4, — = worger (ook vogelfam.),
moordenaar, beul; (een voget) klauwier.
spreken, beoordeelen; (einen feine4 R3licfe4)
waardig keuren; verwaardigen met; [bu
tviir'gertfeb = moorddadig.
bigteft nth iu erfcDeinen = gij verwaardigdet Warm, m. —(04, 8iirmer = worm; (een huidU aan mij te verschijnen; (wat den prijs be- ziekte bij paarden) worm; (aan den vinger)
fijt; (bij honden) worm (een zenuw onder de
treft) waardeeren, schatten].
tong, oudtijds als oorzaak van de hondsdol— = waardigheid.
Viir'bigfeit,
—, —en = waardeering, heid beschouwd); kuur, gril; 0.= ook slang,
Taiir'biguttn,
kruipend dier; jeber Vann laat feinen =
appreciatie, (waardeerende) bespreking.
—(e)4, 8i1rfe = worp (in alle bet.); iedere gek heeft zijn gebrek; bet nagenbe G.
turf,
gooi; ben erften 4aben = 't eerst werpen, = de knagende worm, de wroeging; ba4 arme
= 't arme wurm, de stakkerd; einem We
gooien (in 't spel); einem in ben 8. fommen
= in isms. bereik komen; er fet,t and auf
R33iIrmer au4 ber %ale bieDen iem. uithooren.
einen 8. = hij zet alles op een kaart; *it Inurntlifotlick thurneartig = wormachtig.
lit ber grof3e gefungen = hij heeft 't groote Taurnt'anttet, tn. = middel tegen de wormen.
geluk (gehad); opzet (van een kunstwerk); TaiirtnAen, 1. —4, — wormpje.
val, plooi (van een mantel, draperie); auf tourIttett, fcfpn. (D.) = hinderen, kwellen; ba4
naffem 8. mater = fresco schilderen.
knurl/it mice [mir] = dat hindert, steekt of grieft
= hengelsnoer.
mij.
Taurrattgel,
f. = wormkoorts.
=
werpanker.
Taurntlieber,
Taurranfer,
= werpbeweging, voort- tuurnefOrtnta = wormvormig.
Vurrbetnegung,
stuwende beweging.
Taurne frafb tit.; : gefittviir, f. = worm llsteek (-stekigheid, -meel van hout e. d.);
Wurfblet, f. dieplood.
— = dobbelsteen, [teerling]; -zweer of -gezwel (bij paarden).
Taiirlef, in.
kubus; vierkant blokje; ber
Eft ob. bie 8. luur'mig = wormstekig, vol wormen.
finb gefatfen = de teerling is geworpen.
[1uttr'ntifc4 = verdrietig, landerig. humid:
ile'ren, fcDtv. (D.) = mijmeren, suffen].
Wilefelbether, m. = (dobbel)beker.
9urnt'ilfrattf4eit, ro.; :fraut, f.; :futften,
Wilefetbrett, = dambord, rijfelbord.
worm!! ziekte ; -kruid ; -koekje.
m.
= dobbelkraam.
rleibube,
Zeiiefelfornt, iv. = kubusvorm, dobbelsteen- allurntlotft, f. = wormgat; bie 8urmti3d)er
flub {Dm auf gegangen = hij heeft honger of trek.
vorm.
= wormmeel, heksemeel,
= kubiek, in den vorm van Taurnt'ntehl,
wolfsklauwzaad.
een dobbelsteen of kubus.
geruit, in dobbelsteenen, in blokjes. Taurnt'utittel, = wormmiddel.
= kubieke inhoud.
Tauruntubeln, 431. = vermicelli.
1iir ifettn4a1t,
fcD (b.) = dobbelen ; in vierkantjes Taurnt'llOiften,
f.; : fame, lit;
= wormppillen, -poeder ; -kruid;
of blokjes deelen; burcDeinanber to. = rom- :WC
melig door elkaar gooien; ein getnitrfelte4 -steek.
inurneftlefita = wormstekig, (van vruchten
ZucD = een geruite doek.
f.; :tiff, tn. = dobbellispel; ook: aangestoken).
Taurntludjt, tn. = wormziekte.
-tafel.
= kubiek getal.
Inurnetreibenb = wormdrijvend.
Taiiffefga#1,
= wormsuiker.
tn.
=
uitgegraven
aarde,
puin.
aurnt'autfer,
Taurrerbe,
0:eurft, Siirfte = worst; mit ber 8.
Wurrgartt, f. = werpnet.
nacD ber SPedieite merfen = een spiering uitTaurfileftfir*, f. = werptuig.
gooien om een kabeljauw te vangen; ba4 ift
Q2nrrlytfett, m. = enterdreg.
dat is mij volmaakt on v erschillig
mit
:fraft, tv.; slinte,
Vurrilfettle,
tviber 8. = leer
:ttet, f. = werp II knots ; -kracht ; of dat laat me koud;
:inaftbine,
om leer; bas ift 8. mie ScDale = dat is lood
-lien; -machine (of -tuig); -net.

alunfrff 'jam, :Wife,

eurftbarsit.
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Matter.

om oud ijzer; auf ber S. reiten = klaploopen, WU-40a%
= kruidig, gekruid, geurig, pikant.
op schobberdebonk loopen.
—(e)&, — e = wortelscheut,
TatirVing,
Taurfrbarm, tn. = worstdarm.
uitlooper, aflegger.
= hansworst.
Qilueftel, oh.
Taiir'ong, Iv. —, —en = ('t) kruiden, aanInur'ftein, fcbtv. (b.) = knoeien, treuzelen.
inufften, fcbtv (b.) = worst maken; fo tvirb maken.
m. = kruidewijn.
wetter gehntrftet = zoo wordt maar voortgesukkeld of zoo gaat 't in den ouden sleur door. [Tatt'fcttelfopf, m. = krullebol.]
Taur'fter, m. —4, — = worstkoopman, spek- umfch! inttlMen, zie tvutfcb! tvutftben.
— =levendig ding. hittletta
slager.
[ 4ule', 1.

= druk, levendig. rcbtv. (b.) = druk
zijn, zich druk keen en weer bewegen.

Taurftere, Iv. —, —en = worstmakerij,
spekslagerij.

tuttOlig = levendig, vlug, druk.]
akurftliettit, f. = worstevleesch.
9urft'll4aublung,:iprn, f. = worstIl- suf t, nt. —e4, —e = warboel, rommel, verwarde massa, chaos; hoop vuil.
winkel (spekslagerij); -horentje.
— = onverschilligheid.
I. iuuft = woest, onbebouwd; vies (zwijn);
912uriftigreit,
Q?aurftleffei, nt. = worstketel; er fennt ficb leelijk, slecht (weer); ordeloos, woest, wild

au& beim e. = hij heeft er slag van zijn voor- (boel, brasserij); ber St ol3f ift mir tv. = ik
fi4en = in de klem, in ben suf in 't hoofd of mijn hoofd is suf; tv.
deel to doen; fm
dolblij.
frob.
de knijp zitten.
Infift(e), zie tvifte(e).
Taurft'ntaMer, m. = worstmaker, worst= woestijn; woestenij.
tv.
stopper.
fcbin. (b.) mit bent lietbe = dol veal
Tattrft'llOPe, 'D., Taurftlnaul, = diklip.
geld uitgeven, 't geld verkwisten.
Inurffnautig = diklippig.
tviiltettartig = woestijnachtig.
Taurftluppe, tv. = worstsoep.
—n = ophooging, terp.
Taiiftener, tv. —, —en = woestenij.
Taurle,
TaiiftVit, tr. - = woestheid, wildheid, verTaiirtlentberg, f. = Wurtemberg.
Taiirtlemberaer, m. —4, — = Wurtemberger. warring; verlatenheid.
—(e)&, —e = woesteling, lichtWiiftlitta,
tviirtlentbergifit = Wurtembergsch.
mis, losbol.
[Mir& Iv. —, — en = plant, kruid].
—n = kruiderij, specerij.
Taut, — = woede; drift, razernij; hondstv.
—n = wortel (van een plant,
dolheid; feine e. an einem au&raffen = zijn
Tatte3et, iv.
van een kwaal, van een tand, van een getal, woede aan iem. koelen; bie ftine unb bie
van een woord), peen; atveite (Quabrattv.) fttaumenbe Q. = de stille en de schuimende
.Vacfte ibn = hij ward
= tweedemachtswortel, vierkantswortel; brftte hondsdolheid; bie
e. (Stubiftv.) = derdemachtsw.; e. eine& doldriftig.
Oerge& = voet van een berg; S. fcblagen (ob. Taufanfait, m. = aanval van woede.
faffen) = wortel schieten; ettu. mit ber e.
fcbtn. (b.) = woeden, razen, tieren;
au4rotten, au&reiten = met wortel en al uit- ber Arica, bie left mutet = woedt; gegen
alien tv. = tegen iem. woeden of razen.
roeien, uitrukken.
er
tuneptartig = wortelachtig, wortelvormig. tuiilenb = woedend, razend, woest;
e deer =
Scbmera = razende pijn; ba&
Taur'3elbtatt, f. = wortelblad.
— = worteltje.
't wilde of 't woeste heir.
Taiir'3eltben, f.
tuut'entbrannt = in woede ontbrand of ontTauraettafer, to. = wortelvezel.
stoken, blakend van woede.
inur'offOrinig = wortelvormig.
— = razende, dolleman.
m.
tuur'Aelfreffenb = worteletend.
Taur'aelfiifiter, 431.= wortelpootjes(afgietsel- tvut'erfiiitt = woedend, razend, dol.
diertjes).
Tairtertifj, m. —(e)&, —e = woestaard, geweldenaar, wreedaard, beul; waterscheerling.
Tattr'Aelfeint, m. wortelkiem.
tutte3eln, fcbtv. (b.) = wortelen, geworteld zijn, Taut'aefitrei, 1. = woedend geschreeuw,
wortel schieten; ingespannen studeeren, blok- kreten van woede.
= woedend, razend, dol.
ken; in bent Zoben tn. = in den grond wortuutfct)! = wip!
telen of wortel hebben.
fcbtv. (b.) = sluipen, glippen, wipm.
=
wortellischeut
Inufftbett,
1urVIIIre16, f., :ftanb,
pen (in, uit een kamer bijv.).
(of -draad); -stand.
inur'aelftiinbig = wortelstandig, wortelzittend. inurfeEptauflenb = snuivend van woede,
razend, dol.
Tauriaeltuort, = wortel(woord).
92.92. = Diener Slibrung: Weener munt.
Taur'3e13a0t, tv. = wortel.
Waive. = Vittve.
92ttr'pl3eld)en, 1. = wortelteeken.
W.Z. ob. T2.3. ob. 9231. = 8eCet5ablung.
fcbtv. (b.) = kruiden (eig. en fig.).

x.
fiir ein
3E, f. = X; X (SO); er tatt ficb fein
U (bor)macben = hij laat zich Been knollen

voor citroenen verkoopen.

Nant410'0e, iv. = Xanthippe (ook voor ondeugend wijf, helleveeg, feeks).
Xatier', nt. Xaverius.

X=Seine.
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3ablen.

N:8etne, g31. = x-beenen, bakkersbeenen.
X.:Straiten, $1. = x-stralen.
Xber. = Zebember.
3Etilogralgi', m. —en, —en =xylograaf, houtXesnle, tn. —, —n; Xe'ttion, f. —L Nenien snijder.
(eig. gastgeschenk) = kort en hekelend ge- NtilograOtite, W. — = xylografle, houtsnijdicht, epigram.
kunst, houtsnede, houtsnee.
Nenogralgite', M. — = xenografie (kennis KtilograViiiftli = xylografisch, in hout gesnevan vreemde schriftteekens).
den, houtsnij ...
Ne'notAon, in. = Xenophon.
Ntitometer, f. (u. m.) -4, — = xylometer,
Ne're#(tueln), ht. = Xereswijn, Xeres.
houtmeter (toestel om den inhoud van onreNeegeg, tn. = Xerxes.
gelmatige stukken hout to meten).
Nimene, M. = Ximene.
Ntiloigion', f. —(e0, —e = xylofoon (slagNime'ne4, m. = Ximenes.
instrument van houten plaatjes).

Xr. = fireu3er.

V.
(VPriton), f. —0), —# = Y.
a ct% ve j acbt.

s f, in. —B, — = yak, bromos, knoros.
an'ree (spr.: jenkie), in. —s, — = Yankee.
ansfee.Zoottle (spr.: jenki-doedel), in. —(0 =

1

Valagatt, zie Z5)atagan.
Viang=TYtattg, f. —(e)4 = ylang-ylang, orchidee-olie.

liern, f. = Iperen.
Oftston, f. —(0, -4 = Ypsilon, Y.
'folt, m. —(e)&, = hysop (een plant).
ne'ea, W. —, ---& = yucca.

Yankee-doodle (vroeger Noord-amerikaansch
volkslied).
Varb, 1. —4, -.4 = yard, Eng. el.

s.
Zie ook:
3, f. = Z.
3.= 8eire (regel) of Sett (tijd) of Sort (duim).

3. = 3u.
tubart'af, m. = Zacharias.
arbii'uO, m. = Zacheus; er ift 8. auf cam
aircbiveiben = hij is bij alle pretjes vooraan.
3iirriten, f. —B, — = tandje, puntje.
3aae, to. —, —n; Sac' en, in. --, — =
tand (van een kroon, blad, eg); kanteel (van
een trans); punt, schulp (aan dameskleedingstukken bijv.); punt (van een kristal); (scherpe
rots)punt; (ijs)kegel; kleine tak (van een gewei); stompje (van een dooden tak); [naald
(van naaldboomen)].
saclen, fcbth. (b.) = uittanden, uitschulpen,
van tanden voorzien; g e3a at = getand.
Saelentinie, M. = zigzaglijn.
Saclettivert, f. = uitgetand of uitgeschulpt
werk, kanteelwerk.
faaestern, fd)rt). (4.) = ploegen].
anal° = getand, geschulpt, uitgetand; a.
augclineiben = uitschulpen.
aag = vreesachtig, bang, bevreesd.
Salle, m. —n, —n = lafaard.
13a'nel, in. -4, — = staart; top (van een
boom)].
I. 3a'gen, fc0W. (O.) = vreezen, moedeloos zijn.
II. 8a'gen, f. —A = vrees, schroom, angst-

6.

valligheid, moedeloosheid; 8ittern unb B. =
vrees en beven.

aaggiaft = vreesachtig, flauwhartig, schroomvallig.
3ag'11aftigreit, iv. — = vreesachtigheid en7
aiiti(e) = taai (in alle bet.); 3I'4er Rein .
dikke of stroopachtige wijn.
aii'4eit, ad'higlett, W. — = taaiheid (in all
bet.); strooperigheid.
3a4t, lx). —, —en = getal; aantal; gan3,

runbe, benannte B. = geheel, rond, benoemd
getal; 3Manaig an ber B. = twintig ingetal
of ten getale van twintig; in grocer 8. = in
grooten getale of in groot aantal; Balgen be.
meifen = getallen zijn welsprekend.
Salit'amt, f. = betaalkantoor; rekenkamer.
Siitil'apparat, tn. = teltoestel, telmachine,
registrator.
aatitsbar = betaalbaar.
aalit'bar = telbaar.
atilliartett, w. — = betaalbaarheid.
atit'bartett, tr. — = telbaarheid.
afit'brett, 3a1jt'brett, f. = betaalbank,
toonbank (in een kantoor); telplank.
3atit'buctiftabe, m. = getalletter.
antigen, feint). (b.) = betalen.
aiitrlen, fcfpv. (4.) = tellen; rekenen; (Gelb,
%in/wiper) tellen; einen au Tanen areunben

4

Safilenbrudj.
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3arniftitter3.

Zie ook
ob. unter feine areunbe 3. = tot of onder zijn
vrienden rekenen; auf micb fannft bu 3. = op
mij kun je rekenen.
3ablenbrueb, tn. = breuk (van een getal).
Sairienfolge, to. = getallereeks; volgorde
van de getallen.
Sablengrafie, tv. = getalgrootheid, hoeveelheid.
8ablettlIgru00e, tv.; :futtft (ob.:10re), iv. =
getal 11 groep ; -leer.
3affientotterie, iv. = loterij met nummers.
3airiettutii#16 = met of in getallen.
3a0lettrergnung, tn. = getalrekening, rekenkunde.
ablenrelly, iv. = getallereeks.
ablenfittok f. = geheimslot, cijferslot.
ablenfintt, m. = aanleg voor 't rekenen.
ablettfbftent, 1. = talstelsel.
affienberbinbuttg, iv. = getallecombinatie.
affienber44Ittti6, f. = getalverhouding.
ablettivert, m. = getallewaarde.
abler, m. -4, — = betaler.
abler, tn. -4, — = teller, rekenaar; (van
een breuk) teller.
affieritt, iv. —, —nen = betaalster.
abt'griifp, zie Bablengriite.
abilantuter, iv. = rekenkamer; betaalkantoor.
abilarte, iv. = betaalkaart.
40/Ian/Oat, m. = telkandidaat.
aft/Tarte, iv. = telkaart.
abilaffe, iv. = kas, cassa.
abileffner, m. = bediende (in een koffiehuis e. d.) die de rekening opmaakt.
Aabi t io# = talloos, ontelbaar.
3aOrtneifter, m. = luitenant-kwartiermeester;
betaalmeester.
801'utelfteraint, f. = kantoor van den beti.; almeester.
Sabrberie, iv. = groote parel.
Sabrbfettnig, nt. = rekenpenning of legpenning.
Aabrrettb = talrijk.
3abl' Ilfteite, W. ; =tag, m.; :WM, in. = betaa111kantoor ; -dag (vervaldag); -bank (of toonbank).
3ablung, iv. —, —en = betaling; eine 8.
leiften = betalen, een betaling doen; feine
Bablungen efnftet(en = zijn betalingen staken;
$toteit manger 8. (afgek. in. 8.) = protest
van non-betaking.
84iffung, iv. —, —en = telling.
3afflung4anibeifung, iv. = mandaat of
machtiging tot betaling; wissel.

l
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= verplichting om te betalen; vermogen
om t. b. (of solvabiliteit).
ablung4berog, m. = uitstel van betaling.
aiffung4tvert, m. = betaalswaarde.
abrivociy, iv. = betaalweek.
Ortuort, 1. = telwoord.
, abrpirften, f. = cijfer, getalteeken.
3ablit = tam, getemd, mak; fig. gedwee, zacht;
3abtne ail* = visschen in een vijver.
3iibm'bar = tembaar, te temmen.
aiitynten, fcbiv. (b.) = temmen, tam waken;
fin, 3, = zich intoomen.
iih'uter, m. .—, — = temmer.
ahnt'heit, tn. = tamheid, makheid.
airtnung, iv. —, — en = temming, ('t) temmen.
abn, m. —(e0, Blibne = tand (in den mond,
van een rad, van een kam), kies; bet 8. ber
Belt = de tand des tijds; einen ob. einem auf
ben 8. f fatten = iem. aan den tand voelen;
bem tut rein 8. mebr tveb = die is uit zijn
lijden; einem bie Blibne iveiten = iem. de
tanden laten zien; ein bobter 8. = een holle
kies; bi& an bie Bilbne beivaffnet = tot de
tanden gewapend; er bat einen 8. auf micb =
hij heeft een pik op (of een hekel aan) mij;
bie Biibne iverben ibm fang = hij krijgt trek;
einem in bie Babne filgen = iem. in 't gezicht liegen.
3ttim'autt = tandearm, tandeloos.
Batne II ant, m.; :bilbung, iv. = tand Harts;
-vorming.
aim'breifier, in.= tandetrekker; kwakzalver.
g abn'ilburfOtaVe, tn.; 4iirite, iv. = tandllletter; -borstel.
abit'becte, iv. = voorplaat (van een slot).
abn'effen, 1. = getand ijzer; getande schaafbeitel; tandschrapper.
Siib'nelltial)Oern, f.; :ittirfc#en, f. = tan dllgeklapper (klappertanden); -geknars.
3abine(Ott, fitly . (b.) = uittanden.
Aatfttett, fcbtn. (b.) = tanden krijgen ; ba# 8. =
't tandekrijgen.
1.

il
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8abn'llfarb, f.; :Mule, tn.; :tette, tn.;.fieber,
1. = tandlikas; -bederf; - y ip; -koorts (van 't
tandekrijgen nl.).

sabn' II fiftel, In. ; :tiara), I. = tand If fistel ;
-vleesch.
3abit'Ilfiirittin

= tandvormig.
3aintsfortfatt, tn. = tandkas.
Sabn'oefittutir, I. = verzwering of abces
aan de tanden.
Babu'll gtafur, tv.; :heiltunbe, tn.; :ijobel,
In. ; :ftiitile, m., :Irani., f. = tandliglazuur,
8airtung411auffrtjub, m.; :einfteitunO, to. = -heelkunde; -schaaf; -kas (-Nolte); -kruid.
uitstel van betaling; staking van betaling of attiptifiittftler, m. = kunsttandemaker, tandophouden te betalen.
techniker.
5affluttg6f4big = in staat om te betalen, SaWiabe, iv. = tandkas.
solvent.
sabn'tebre, to. = leer van de tanden.
attiffung6f4Oigreit, tn. = vermogen om te 3abtt'io# = tandeloos.
betalen, solvabiliteit.
abtelofigreit, iv. — = tandeloosheid.
3afflung4frift, tn.= betalingstermijn; uitstel 3 afittliide, iv.= opening tusschen de tanden,
van betaling.
gat in de tanden.
affiung4ntittet, f. = betaalmiddel.
BOW/after, m. = tandarm of tandeloos dier,
tandelooze.
afflungOlatf, nt. = plaats van betaling.
afflungOerre, m. = onbetaalbaarverklaring sabn' II ntelfgl, nt.; :nerb, 1/1.; :batta (:bafte)
ll(van
vermist toonderpapier).
in.; :Oulber, f.= tand ll beitel ; -zenuw ; -pasta;
8airlungfterutin, nt. = betalingstermijn.
-poeder.
gatriungOunfeilOg = onvermogend om te beaOtttabII, f.; .batin, iv. = tandradll ; -spoor.
talen, insolvent.
abn'raffet, iv. = oude behaagzieke vrouw.
8airluttgOuttfa4igfett, iv. = onvermogen om ahn'relie, to. = tanderij.
te betalen, insolventie.
aOn'ret en, 1. = zinking in de tendon.
8afrittnalbabinbittbreit, tv.; =bantam, a4u'Rfa be, tv.; :fdctbe, to.; =ftfAterg, tn.;

l
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:ftift, m. = tandlizalf; -kassen (alveolen);
-pion; -stomp(je, ot -stift).
aint'ftwOer, tn. = tandestoker.
aOn'ttuntpf, nt. = tandstomp(je), stomp van
een tand.
antler:On-Um m. = tandtechniker.
iibltutto = karteling (aan postzegels e. d.).
4 aOtt 'llivaffer, f.; :Web, f., :Inert, f.= tandllwater; -pijn ; -werk.

g

3a1nittnut#, tn.; :inurnt, m.; :inure, tn. =
tand II groei; - worm; - kruid.
8aint'lltnur3, in.; :tuur3el, tn., :3anne, in.=

tand i(kruid ; -wortel ; -tang.
iiti've, tv. -, -n = (poet.) traan.
attt, tr. -(e)4, -e = staaf (van een of ander
metaal) ; metaaldraad ; roede.
Sallie, tn. -, -n = vlechtwerk, korf.
3ain'elfen, 1. = staafijzer.
3a-i'nen, fcbtv. (t.) = tot staven maken, tot
draad trekken.
tn . = gieterij, smelterij.
aittiOantnter,
3ant'bo, m. -4, -4 = Zambo (afstammeling
van Negers en Mulatten).
att'ber, zie Sanb e r.
aneria, in. -b, -4 = sanella.
att'ge, iv. -, -it = tang.
iinsgelMen, 1. -&, - = tangetje.
3an'genfijrntig = tangvormig.
San'gettluerf, t. = tangwerk (een soort y estingwerk), tenaille.
ant, tn. -(e)& = twist, ruzie, standje.
anralifel, m. = twistappel.
anreif en, f. = ringepuzzle; kijfachtig mensch,
ruziemaakster, ruziemaker.
3anlett, ftinu. (b.) = ruzie maken, kijven; flit]
(mit einem) 3. = met iem. twisters, ruzie
maken, ruzie hebben, met elkaar kijven;
[filbb.: einen 5. = iem. uitschelden].
3iittler, m. -4, - = twister, standjesmaker,
ruziemaker, brompot.
3anierer, 3anferel', to. -, - en = getwist,
ruzie, gekijf.
3attrgeift, m. = ruziegeest.
3iin'fifrft = twistziek, kijfachtig.
amain% :Cuff* tn. = twtstziekte, kijfachtigheid.
3ant'filittig = twistziek, kijfachtig; ein Banfr.
ifictiger = een ruziemaker.
[8aOr m. -(e)4 = zuiper; buffet (in een
wachtkamer e. d.); im B. fein = in de lorum
zijn; ook = B apt enb
8dOroben, f. -4, - = tapje, zwikje; huig.
I. 3a4i'fen, nt. -4, - = pin, pen, bout, wig,
sluitstuk; tap, plug, bom, spon; denneappel,
ijskegel; [huig].
II. gaplen, fcbtv. (b.) = tappen.
Salrfentock T. = tapgat, spongat; gat (voor
een sluitstuk).
8O'fenftrelit (sours: 3a/rfenftrirO), m. =
taptoe.
Battler, tn. -4, - = tapper.
301)(011g = spartelend, druk, woelig, ongeduldig.
30'0 eln, fcbtv. (lj.) = spartelen, zich bewegen,
kleine beweginkjes maken; man last ibn 3. =
men laat hem spartelen of begaan of aan
zijn lot over.
8a0O'ler, in. -4, - = ledepop, janklaassen.
Sar, in. -en -en; ook -(e0, -e = Tsaar,
Czaar.
aa'rettlitfcii, m. -(e4), -e = Tsarewitsj (zoon
van den Tsaar).
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8arettfita, tn. -, -b = Tsarewna (dochter
van den Tsaar).
aar'ge, iv. -, -n = rand, zijstuk (van een
viool e. d.); gergel, keep; architraaf.
aa'ritt, W. -, -nen; 3arl'3a, tn. -, ..3ett u.
-4 = Tsaritsa, Tsarina (gemalin van den
Tsaar).

3art = teeder, teer, (van leeftijd) tee(de)r,

zwak, (van huid, voetjes, gevoel) tee(de)r,
fijn; (van kiem, blaadje, hart) tee(de)r; (van
geweten) tee(de)r, nauw, nauwgezet; (van
vleesch) malsch, zacht; carte jugenb = prille
jeugd.
Sitrite, m. -, zie Bartbeit.
Siirtefer, iv. -, -en = overgevoeligheid,
sentimentaliteit.
3art'fiiOtenb = teergevoelig, fijngevoelig,
kiesch.
8arrgefiibl, f. = teergevoeligheid, fijngevoeligheld, kieschheid.
3art'Oett, tn. -, -en = tee(de)rheid enz.
vgl. fart.
3iirt'llif) = tee(de)r, hartelijk, innig; [week,
zwak, fijngevoelig, weelderigj.
Sarah:Veit, iv. -, -en = teederheid, hartelijkheid, innigheid.
3iirtling, tn. -(e)4, -e = weekeling, zwakkeling.
3art'finn, nt. = fijngevoeligheid, kieschheid,
fine takt.
artlittnig, = fijngevoelig, kiesch.
alef, Saler, tn. -, -n = vezel, draad (in
vleesch, hout e. d.).
3asferig = draderig, vezelig.
3alern, fcbtv. (lj.) = uitrafelen, rafelen.
alPel, iv. -, -n = streng (garen).
Our', iv. -, - en = caesuur, verssnede.
au'ber, m. -4 : 8. treiben = aan toovenarij of
tooverij doen; ben 8. (auf)fiifett = de betoovering opheffen; ber 8. iirer Scbi3nbeit = de
betoovering van haar schoonheid: ba4 ift
tauter B. = dat heeft niets om 't lijf, is boerebedrog; bet al'4 tit grofer 8. = groot feast,
groote pret; ben 8. fennen tuir = dat kennen
we; 8.00k Bauberfprucb, Baubermittet.
au'berbeMer, tn. = tooverbeker.
au'berberg, m. = betooverde berg.
au'berilbilb, f.; Mitt, m. = tooverllbeeld;
-blik.
3au'berbruntten, tn. = betooverde put, pomp
of fontein; kunstmatige put.
3au'berll bud), f.; :OutOftabett, $1. = toover11boek; -letters.
3auberei', m. -, -en = tooverij, toovenarij ;
betoovering, toovermiddel.
Sau'b(e)rer, nt. -4, - = toovenaar.
3aus berlIftiite, tn.; :forniet, tn.; ,garten,
m. = tooverllfluit; -formule; -tuin.
att'bergeOent, f . = amulet.
au'b er 1 gefrOloOte, tv.;:giirtel, m. = toover 11geschiedenis; -gordel.
3au'berOaft = tooverachtig.
au'berOattb, to. = tooverende hand.
aulterOfilite, tn. = tooversluier, toovermantel.
au'berin, tn. -, -nen = toovenares, toovenaarster, tooveres.
3ausberinfel, tn. = betooverd eiland.
Aau'berifil) = tooverachtig, betooverend.
Bau'berlItette, tn.; Mang, tn., :inoten, tn. =
toovergketen; - klank; - knoop (of-strik).
8au'berilfraft, In.; dreta, tn.; :funft, tn. =
tooverlikracht; -kring (of -eirkel); -kunst.

l
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3au'ber1llaterne, iv.; rtittt, f.; :mantel, m.=
toover Illantaarn ; -licht ; -mantel.
Sau'berlIntardien, 1.; :Intact, f. = toover11-

sprookje; -middel.
3ati'bern, fcbtv. (b.) = tooveren.
3au'berquttaft, m.; :emetic, tv. = toover11:
paleis; -bron (of betooverde bron).
3au'berrei4) = rijk aan betoovering, betooverend.
Sau'berliretcb, If.; :ring, nt.; :cute, tv. =
toover Oland; -ring; -roede.
ateberfaal, m. = betooverde zaal.
au'berfc4eitt, tn. = tooverschijn, tooverachtig
schijnsel.
3au'berfebtag, m. = tooverslag; tuie mit einem
8. = als bij tooverslag.
Sau'berfclitotb 1. = betooverd slot; tooverslot.
lau'berfetirift, tn. = tooverschrift.
au'berfegen, m. = betoovering.
au'berfieget, f. = tooverzegel.
au'berfliteget, nt. = tooverspiegel.
au'berfOtel, f. = tooverspel, tooverij.
au'ber lIfOrucO. nt. ; :ftab, tn. = toover11spreuk; -staf.
3aulterfitici, 1. = tooverkunst, toer; tooverstuk (in den schouwburg).
3au'berarant, tn.; :Welt, iv.; :Wert f. =
tooverildrank ; -wereld ; -werk (of tooverij).
an'berthefen, f. = toovenarij, tooverkunst.
au'berloort, f. = tooverwoord.
' au'brer, zie Bauberer.
au'breritt, zie Bauberin.
auberei', tn. -, -en = aarzeling; getreuzel,
gedraal, getaim.
3au'b(e)rer, tn. --&, - = draler, treuzelaar,
tanner; 1abit0 ber 8. = F. de Draler (cunctator).
anu'berbaft = aarzelend, dralend, treuzelig,
weifelend.
Sau'berbaftigfett, iv. - = onbeslistheid,
besluiteloosheid, langzaamheid, treuzelaard.
3au'bern, fcbtv. (b.) = dralen, treuzelen, aarzelen; nacb tangent 8. = na lang aarzelen;
mit iaubernben Scbritten = schoorvoetend.
3au'brer, zie Baub ever.
[3au'en tick fd)iv. (b.) = zich haasten.]
I Soule, tv. -, -it = lelietje van dalen.
3aunt, In. -(e) g , 8iiunte = toom, teugel,
breidel; lot Baume batten = beteugelen, in
toom houden (eig. en fig.); er tveit tun bie
3dume blingen = hij is op de hoogte.
3auntAen, f. -4, - = toompje.
3au'uten, fcbtv. (b.) = toomen (een paard);
fig. breidelen, beteugelen; ba4 $ferb beim
Scbtvan6e 6. = een zaak verkeerd aanpakken.
3aunegelb, f. = toomgeld (dat de stalknecht
krijgt bij den aankoop van een nieuw paard).
3auntsto4 = toomeloos, teugelloos.
3attnepug, 1. = tuig.
aun, m. -(e)&, Biiune = heining, schutting;
heg; (einen Etreit) nom 8 . . e brecben = (een
reden tot twist) met (of bij) de haren er bij
sleepen; ba4 finbet man hinter jebem 8 .. e =
dat is niets bijzonders; er ift nicbt binter bem
8..e aufgetvacbfen = hij is niet achter een
boom gevonden, niet van destraat opgeraapt,
niet van geringe afkomst.
3aun'bitrr = zoo dun (of mager) als een
(boone)staak, als of een (tal)hout.
[3atetten, ftv. (b.) = afscheiden, aftuinen.].
3autt'gaft, tn. = buitengast, buitenlid (die
buiten 't hek blOft).

l
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aun'fbnig, tn. = winterkoninkje.

„m. = schuttingpaal; zie ook
3eaun'Ofabl,
inf.
3aun'rebe, iv. = wilde wingerd.
autt'rteget, m. = liguster.
auniritter, tn. = ridder van lage afkomst.
aulfriibe, tv. = heggerank.
aunloinbe, iv. = haagwinde.

3flulett, fcbtv. (b.) = trekken, plukken, door
elkaar schudden, plukharen.
SaIWtoden, VI. = verwarde krullen.
3. Z. = bum Oeifiliet: bijvoorbeeld (bijv.).
3. b. St. = au biefer Stele of etunbe: op dit
oogenblik.
3. e. = bum egemint : bijvoorbeeld (bijv.).
e'baotti: Derr B. = Heer Zebaoth, God.
ebeba'u4, m..---- Zebedeus.
e'bra, f. -b, -4 = zebra, Kaapsche ezeL
e'bu, m. - ----, = zeboe, Bengaalsche bultos.
effrbruber, ut. = drinkebroer, drinker.
, e'tte, tv. -, -n = vertering, gelag, rekening; drinkgelag; mijnveld, mijnvak; er mut
immer bie B. be6ablen = hij moet altijd 't
gelag betalen; bie B. obne ben Sirt madden=
buiten den waard rekenen.
6e'djett, fcbin. (b.)= drinken, pimpelen, pooien.
e'djer,nt . -s, - = drinker, pooier.
echeref, tn. -, -en = drinkpartij, drinkgelag.
6edyfrei = vrij (gelag hebbende); einen 6.
batten = iem. vrij houden.
ertrgaft, m. = gast (om mee to drinken).

l
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ecblgetage, f.; :genoffe, m.; :gefettfMaft,

-genoot; -genootschap (of
tn. = drink II
-gezelschap).
3edit'ite, tv. -, --it = zechine, sequine, sekijn
(Arab. en Ital. gouden munt).
3ertfOrefter, in. = oplichter (die zijn gelag
niet betaalt).
edl'Orefferet, iv. = oplichterij.
ecOltiottb, tn. = herbergschuld.
ecirfdpnefter, na. = drinkster.
ed, f. = krijgertje ; ber 8. ook = 3 e if e.
ee're, iv. -, -n = teek, tiek.
errfplet, f., zie 3 e d.
ebeatr, tn. -en, -en = cedent, wie van zijn
recht afstand doet, overdrager.
3e'ber, tv. -, -It = ceder.
Ae'bertt = cederen, cederhouten.

3e'bernIlbautn, tn.; 4)13, f.; :at, f. =

ceder llboom; - pout; -olie.
6eble'ren, fcbtv. (b.) = cedeeren, afstaan, overdragen.
ebrar, T. -(0 = cedraat.
eb, m. -0 u. -en, -e(n); Se'be, tn. -,
-n = teen; born Scbeitet bid bur Bebe =
van top tot teen.
[3e'beit, zie 6 e b nd
Sel)enlIgang, m.; :ganger, m.; :flAtle, tn.=
teenlIgang, -ganger; -spits (punt van de teen).
3eVe)nt, 1. -(e)4, -e = tiental; ook =
Bebnte.
6e4lt = tien; bie 8. = de 10; IRat ber 8. =
Raad der Tienen.
3elyn'banbig = uit 10 deelen bestaande, van
10 deelen.
3eirtte, zie aezt.
3e4ttsect, f. -(e)t, -e = tienhoek; tienvlak.
3ebn'edig = tienhoekig.
3ebit'enber, m. -4, - = hert met tien takken, tienender.

g

3eirtter, in. -4, - = tiental.
3autegefle0t, f. = gevlochten ijzeren hekwerk. 3elftterlei = tienderlei.

gebnfadj.

769

Sett.

Zie ook (g.
3e1n'fiut, Aebttliittla = tienvoudig, tienmaal;
ba& 3 e b n f a cf) e= 't tienvoud.
Aebit'fitfAg = tienvoetig.
= tienliman;
Sebn'llberr, m.; =forrfMaft,
-manschap.
3 eint' ; :mat; ; ratiinn(er)ig =
tienfljarig; -maal; -voudig (of tienmaal herhaald); -helmig.
= tienponder.
Sebn'Ofiinber, m. -&,
3ebttlifiinbig = van tien pond, tienponds...
3e1u'filbin = tienlettergrepig.
AetinlIftiinbig, :Uinta = tienilurig; -daagsch.
OW, zie 8 ent.
Aebnlaufettb = tienduizend.
I. 3eljn'te (ber, bie, ba&) = (de, 't) tiende.
= tiende (een beII. Sebnle, nt. -it,
lasting).
tiendeelig.
Aebn'tellig =
- = tiende (deel).
Sebn'tel, f.
3e1in'ten, fcbib. (b.) = tienden innen; tienden
betalen.
3einften4 = ten tiende.
= tiendplichtig.
:8eilig = tienilweeksch (van
tien weken); -regelig.
3e1j'rett, fcbire (b.) = teren, verteren; [wegteren]; bie 8eit 5ebrt an biefem ebetniilbe =
knaagt; Zee 3ebrt = maakt mager; er 5ebrt
bon feinem eignen sett= hij teert op zijn vet;
fie 5. bon ber Scbnur = zij leven van den
hoogen boom, verteren hun kapitaal; auf
anbrer leute Stoften a. op een anders
beurs teren; 5ebrenber Rummer = verterend
verdriet.
Setrrer, m. -4,- = verteerder; jeber Simrer
ftnbet einett 8. = wie spaart, doet 't meestal
voor anderen.
ebr'fieber, = teringkoorts.
ebr'llaelb, f. ob. :Pfennig, m.=teergeld of
teerpenning, reisgeld.
-, -en = vertering, onderSeb'rung,
houd(skosten); bie tette 3. = de sacramenten
der stervenden: [tering].
3eb'rung4toften, let. = kosten van eten en
drinken.
SebtrunOfteuer, iv. = verteringsbelasting.
ereben, f. - = teeken (in alle bet.);
er fit feine4 8eicben& ein Vaurer, ein ,caurift =
hij is metselaar, jurist van zijn ambacht of
van zijn beroep.
Sentettlibrett, 1.; = buck f. = teekenliplank;
-boek.
Sei'dienlIbeuter, m., :beutung, in. = teeken11uitlegger (of -wichelaar) ; -uitlegging (of
-wichelarij).
Set'dienertlitruna, iv. = verklaring der teekens (in een boek e. d.).
Sentettlifeber, tn.; :geritt, 1.; :Oeft, f.;
:row, tv.; = teekenlipen, -gereedschap; -boek; -kool (of houtskool); -krijt.
:fdirift,
:lebrer,
Sei'diettilfuttft,
= teekenOkunst; -onderwijzer;
gamic,
-schrift (geheimschrift); -school.
el'obenfetiung, tv. = punctuatie.
eiltenfinartje, in.=teekentaal; geheimschrift.
ei'djeui Rift, nt.; :ftunbe, in.; :unterricbt,
= teekenlipotlood; -les;
nt.; :borlage,
-onderwijs; -voorbeeld.
3eicirnen, fcbtn. (b.) = teekenen (een landschap, figuur); merken, teekenen ('t linnen);
'onder)teekenen; 100 Obulben = voor 100
gulden (in)teekenen; einen 5.= iem. teekenen
VAN GELDEREN , Duitseh Woordenboek. I.

8

(door een wonde bijv.); [flit 3. = zich afteekenen, uitkomen].
- = teekenaar; inteekenaar.
-, -en = teekening; onderSetobltung,
teekening, inteekening.
inteekenbiljet.
eteirttuttaOtein,
erbetbitr, nt. = honingbeer.
= honingheide.
el'betbeibe,
3eiteln, fcbiv. (b.) = honingraten uitsnijden.
eibl er,nt. - s, - = bijehouder, ijmker.
ergefinaer, m. = wijsvinger.
33eirgett,
fcbib. (b.) = wijzen; laten zien, toonen; einem bie Zit; bie 8tibne, bie8unge5.=
iem. de deur wijzen, de tanden, zijn tong
laten zien; man 5eigte wit aingern auf lbn =
men wees hem met den vinger na; Out 5.=
moed toonen; aarbe 5. = kleur bekennen;
= 't bleek, dat...; er
e& 5eigte fief),
5eigte ficb at ein fertiger (ook al& einen fertigen)
SPiefer = hij toonde zich can vaardig speler,
te zijn.
hij bleek een
- = toonder (persoon); wijzer
erger, m.
(van een klok); naald (van 't kompas).
ageralgtarat, m. = toestel met een wijzer.
= weegtoestel (met een
elgertuage,
wijzer op een verdeelde schaal).
3elben, ft. (b.) (Id) 5eibe, 5ieb; 5iebe; 5eibe
ge5ieben) = betichten; einen eine& Zergeben&
5. = iem. van een vergrijp betichten.
-tt = regel, versregel; rij
Sete, tu.
(planten, huizen); reeks.
3eVientueife = bij den regel, bij regels.
Seth, zie a i n.
- = sijsje.
Set4'fbett, f.
BeffeItt, fcbbl. (ti.) = tot zich lokken.
feltuagen, m. = ladderwagen].
m. -(e)&, - e = sijsje ; ein focferer 3. =
•een losse klant.
= sijsgroen, geelgroen.
Sett, in. -, -en --= tijd; e& ift an ber 3. 5u
banbeln = 't is tijd om te...; e& ift nod) frig
an ber 3. = 't is nog vroeg; folcbe Miter
flub nicbt mebr an ber 8. = zijn niet meer
van den tijd of hebben hun tijd gehad; bet=
viten = bijtijds; einem bie 8. bleten = iem.
groeten (goed en morgen, middag enz. zeggen);
bi babin ift nod) 8. = dat heeft nog tijd of
zoover zijn we nog niet; bu meine 3.! ob. bu
liebe 8.! = och lieve deugd! et heeremijntijd!
e4 ift bobe ob. bie bijcbite B. 't is hoog tud,
ba tvirb einem 8. (unb l3eite) tang = dat is
erg vervelend; er
rid) 8. = hij neemt
den tijd; 8. meine& VebettO = in mijn leven,
zoolang ik leef; er nintntt lief) = hij neemt
den tijd; fommt 8., fommt Nat = komt tijd,
komt raad; ba4 int* bit fatter 8. erfabren=
dat zul je te zijner tijd (als 't tijd is) hoogen;
er war feiner 8. etc fcbtiner Vann = hij was
in zijn tijd ...; biefe 8. fiber (ob. bittburcb)
gedurende dien tijd; fluter ber 8. = ondertusschen, onder de hand; Dint B. su 8. = van tijd
tot tijd; borseiten = eertijds, lang geleden;
Sur 8. 2utber& = ten tijde (of in den tijd)
van L.; sur 3. (en 5ur5eit) = tegenwoordig;
lu aften 8 . en ob. su jeber 8. = te allen
tijde; 5u her ,3. = in (hen tijd; au gfeicber
8. = tegelijkertijd, tevens; fur redUen 3. =
te juister tijd, te gelegener tijd, op zijn pas,
van pas; su recbter 8. = op tijd; iber nicbt
fommt 5u recbter 8., ber mut effen ina4 iibrig
bleibt = wie niet past op zijn tijd, die is zijn
alles op
maaltijd kwijt; cafe& au Tether 8.

Seliffner, m.
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zijn tijd; Au Beiten (Au5eiten) = bij tijden,
somtijds; Aur 8. unb tinseit = te pas en te
onpas.
eirabfrOnftt, m. = tijdperk, tijdvak.
drafter, 1. = eeuw, tijd, tijdsgewricht.
etranaabe, tn. = tijdsopgave.
eirauffnattb, nt. = opoffering van tijd, tijdosten.
Befrbegebettfielt, iv. = gebeurtenis (uit dezen
tijd).
ettibe4eff, m. = tijdelijk hulpmiddel.
aelrbefelyeibuttn, tn.; :beftintntung, iv.;
:batter, iv. = tijd[lbeschrijving; -bepaling;
-dour.
idle, tv. —, —n = tuit.
etleitiauf, in. = loop der tijden.
efrIlerfOarttid, tn.; :folge, tn.; :form, iv.=
tijdsbesparing; -(s)orde ; -vorm.
Beit'frone, tv. = vraag des tijds.
3eit'aelft, tn. = tijdgeest.
Aetegemit# = met den tijdgeest overeenstemmend; ein 5..ed lost = een passend woord,
een woord van pas; eine 5..e Eaf3reger =
een aan de tijdsomstandigheden evenredige
maatregel; bad ift nicbt mebr a. = dat is uit
den tijd.
3eirgettoffe, m. = tijdgenoot.
Aett'geniiffIfti) = van tijdgenooten.
3eirgefebiift, f. = tijdaffaire.
3eirgefiticbte, iv. = geschiedenis van den
tegenwoordigen tijd.
ett'getvittn, m. = tijdsbesparing.
efrbafen, in. = hoogwaterhaven (die bij laag
water niet te bereiken is).
Aetther' = sedert, van dien tijd, tot nu toe.
Aertig-= tijdig, vroegtijdig; rijp; [tegenwoordig].
oft/ en, Wu. (ti.) = rijp maken, ontwikkelen ;
A., (1.) = rijpen, rijp worden.
3ertigung, tv. — = rijpwording, ('t) rijpen.
Sefrirrtunt, m. = vergissing in de tijdsopgave,
verkeerde tijdsopgave.
3eit'fauf, m. = koop op termijn.
Aett'fitrAenb = tijdkortend.
3eitliirong, tv. = tijdkorting, tijdverdrijf,
tijdpasseering.
3eirfatta, tv. — = tijdlang, pons.
Seirfauf, m. = loop des tijds; bie 3eitliinfte
u. Sada** = de tijdsomstandigheden.
3eftfe'bene, = levenslang, mijn (zijn enz.) heels
leven; eine $enfion auf 5. = een levenslang
pensioen.
Selefeben, 1. = tijdelijk leen.
Aelfltdp = wereldlijk, vergankelijk; [tijdelijk;
voorbijgaand]; bad 8 ..e = 't aardsche; bad
8..e fegnen = 't tijdelijke met 't eeuwige
verwisselen.
eft'firbfeit, tv. — = ('t) aardsche leven.
eirlofe, tv. —, --n = tij loos ; ook madeliefje.
efentangef, in. = tijd(s)gebrek.
elintartt, m. = termijnmarkt.
elentath f. = tijdmaat, tijd.
3eirfinteffer, in.; :orbnung, iv. = tijd 11 meter
(of chronometer); -(s)orde.
SetrOadjt, tv. = pacht voor zekeren tijd.
3efrOunft, nt. = tijdstip, tijdpunt.
Aett'raubenb = tijdroovend.
Seirliraunt, m.; :reelinung, tv. = tijdllperk
(of -ruimte); -rekening.
Seirrente, ro.= rente over een bepaalden tijd.
*W00% tn. = tijdschrift.
3ettl4telig = tijdverkwistend, tijdroovend.
3eIrtafel, tv.= tijdtafel, chronologische tabel.

1
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tieft'untftiinbe, $1. = tijdsomstandigheden.
Sertung, tv.—, —en = courant, krant, (nieuws)blad; [tijding, bericht].
Bertun n4 II mut, f.; :artitel, m. = co urante 11 bureau ; -artikel.
BertungiMatt, f. = nieuwsblad, courant,
krant.
aertunOlbrinaer, in.; :bureau, f.; :brutfe:
:vet, iv. = courantellrondbrenger (-looper);
-bureau; -drukkerij.
Sertutta6ente, tv. = canard.
eUtuttOegOebition, Iv. = administratie van
een courant.
seVturtgOunge, m. = courantejongen.
SertuttgOtorrefOonbent, tit. = dagbladkorrespondent.
3ertutta6111efer, tn.; mann, nt.; :narbrittjt,
tv. = courante 11 lezer ; -man; -bericht.
3ertnnalneufgfeit, W.; :rebafteur, m.;
:rebaftien, m. = courantellnieuws; -redakteur; -redaktie.
3ertutta4frbrefber, m. = couranteschrijver,
dagbladschrijver, journalist.
eltung6ttentOef
, m. = dagbladzegel.
ertuncolllitlf, m.; :traaer, m. = courantellstip; -rondbrenger (of -looper).
ertunatiniefett, f. = journaliatiek.
eft'beriittberung, tv. = verandering door
den tijd aangebracht.
3 elf II berbaftniffe, V.; :II ert auf, m. = tijde 11omstandigheden; -verloop.
3eirlIberfuft, m.; :berfitivenbung, iv.; :ter:
trefb, m. = tij d 11 verlies; -verkwisting; -verdrijf.
Aeit'bertretbentl = tijdkortend.
a eiviinitig = tijdelijk, voorbijgaand; tegenwoordig.
Aettly elfe = bij tijden, van tijd tot tijd.
eftsivinb, nt. = tijdwind, periodieke wind.
eirtoort, f. = werkwoord.
efebranr, in. —en, —en = celebrant, mislezer.
Aefebrie'rett, fcttl. (b.) = vieren.
3eleforttitf, tv. —, — en = celebriteit, beroemdheid.
d*, iv. —, —it = stuk bouwland.
eFte, iv. —, —0 = eel (in kloosters, gevangenissen, bijekorven, allerlei organismen);
badkamertje.
Aellettfi3rmig = celvormig.
efifengefiinaniL f. = cellulaire gevangenis.
, ellenlInethebe, f.; :laft, tv.; z filitent, i . =
cel i; weefsel; -straf; -systeem.
Aellicbt, 3erfig = in cellen verdeeld.
Seiritoff, m. = celstof.
Aenular' = cellulair.
efittfotb', f. --(e) = celluloid.
eflufole, hi. = celluloze, celstof.
dot', m. —en, —en = zeloot, (geloofs)ijveraar.
Aelo'tifci) = fanatiek.
3efotiiWntn0, in. — = zelotisme, overdrevert
(geloofs)ijver, fanatisme.
Sett, f. —(e)d, —e (ook wel —en) = tent;
(poet.) uitspansel, hemelgewelf, firmament.
8elts bett, 1. = bed met hemel; tentbed, veldbed.
eirbeivOtter, m. = tentbewoner.
drbube, tv. = tent, kraam, spel.
, eltIten, T. ---4, — = tentje; suikerplaatje,
flikje.
efrbach, 1. .--- tentdak, paviljoen, zonnetent.
, effbeffe, to. = marquise, zonnetent, zonne-
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dler, nt. --, - = telganger; hakkenei.
eterftbritt, m. = telgang.
eit'lliager, f.; :Pfaig, m.; qtange, h).;
:ftrict, m. = tentilltamp; -paal; -staak (of
-mast); -koord.
aeltlIftubt, tn.; :tuagen, nt. = tentiistoel (of
vouwstoel); -wagen (d. i. wagen voor krijgstenten of wagen met linnen kap).
Sentent', m. u. j. -(e) = cement.
Aentent'artig = cementachtig.
3ementation', iv. - .------- cementatie, gloeiing
van metalen.
8ententie'rett, icbtv. (b.) = cementeeren, met
cement dichtmaken, stoppers; gloeien.
ententlitt, m. = cement, tras.
entent'ufen, m. = gloeioven.
ententstutiber, f. = cement, tras.
ententltabt, m. = cementstaal, Duitsch staal,
entenetlegei, m. = cementeerkroes.
ettb, 1. -(b) = Zend.
l enbattelta, tn. - = Zendavesta (heilige
boeken van de oude Perzen).
enblOrache, iv. = Zendtaal.
enit', 3enitlj', tn. u. j. -(e) = zenith, toppunt (eig. en fig.).
t en'tet, nt. --?,, - -= spijker.
ettotaltblunt, 1. ---, .. lAien= cenotaphium,
praalgraf zonder overblijfselen van gestorvenen.
Aenfie'ren, fcbtn. (b.) = censeeren, kritizeeren.
etefor, m. --4, .. fo'ren =: censor; criticus.
ettfur', iv. --, -en = censorschap; censuur;
(school)rapport, cijfer(s).
Senfuebebtirbe, iv. = zij, die met de censuur belast zijn; censuur.
en'fu4, m. - = census, kiezerbelasting.
entaur', m. -en, -en = centaur(us).
entetta'riunt, f. ----&, .. rien = centenarium,
eeuwfeest.
Aetttefitttar = centesimaal, honderddeelig.
3entifolie, iv. -, -n = centifolia, honderdbladerige roos.
en'tigrantm, 1. -(e)?,, -e = centigram.
en'tiliter, f. = centiliter.
entilne (spr.: sdtiesn), m. -n U. ---&, ---n u.
- = centime.
en'timeter, I. u. ni. = centimeter.
ent'ner, nt. ----, - = centenaar.
,;- ent'nertaft, tn. e-e. (eig.) last van een centenaar; (fig.) centenaarslast.
AentitterfrInver = loodzwaar.
Aentrar = centraal.
entral'auterifa, 1. = Centraal-Amerika,
entralliebiirbe, tv. = hoogste autoriteit,
centraal gezag.
3entrarblatt, I. = gids, tijdschrift.
Sentrale, iv. -, -n = centrale, middelpuntslijn, as; ereftrifcbe B. = electrische centrale.
entratibet3ung, tn. = centrale verwarming.
entralifation', tn. -, -en = centralizatie.
Aentralifie'reit, jc0tv. (b.) = centralizeeren.
3entralitiit', iv. - = centraliteit (ligging in
't middelpunt).
entral'iraft, tv. = centrale kracht.
entral'Outtit, in. = centraal punt, middelunt.
entratiftelfte, iv. = centraal bureau, hoofdureau.
3entrabertvaltung, iv. = centraal bestuur.
Aetttrie'rett, itbiv. (1.) -.,--, centreeren, in een
middelpunt brengen.
centrifugal' = centrifugaal, middelpuntvliedend.
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8entrifugal'iraft, iv. .,----, centrifugaalkracht,
middelpuntvliedende kracht.
8entrifugat'utafrOlne, m. = centrifugaalmachine.
3entrifugat'Venbel, 1. = conische slinger,
centrifugaalslinger.
aentrifugaregutatur, tn. = centrifugaalregulator.
Sentrifu'ge, iv. -, -n = centrifuge, centrifugaal-machine.
3entrittetaffraft, iv. = centripetaalkracht,
middelpuntzoekende kracht.
Aen'trifcb, zie central.
en'trituinfet, m. = middelpuntshoek.
en'trunt, j. ---ee .. tren = centrum, middelpunt.
aettlunthirn, V. = centumviri, honderdmannen.
entu'rie, Iv. -, -n = centurie.
entu'rto, m. -nett, -nen - centurio.
, eontly, nt. -(e0 u. -en, - e(n) = zeolieth.
3e'Obir, (3eV1far), nt. --, -e = zefier,
zefir (zachte zuidwestewind).
3etrter, I. (u. m.) -?,, - = scepter, schepter,
heerschersstaf,
a erarbetten, fcbty . (b.) = stukwerken, fijnmaken, tot kleine deeltjes maken, verknoeien;
afranselen ; of 13 eulen.
Senn', 1. -(e), - e = ceraat, waszalf.
3erbelten, ft. (b.) = stukbijten.
3er'bettt, ftblu. (tj.) = prikkelen, kriebelen.
3erberltett, ft. (1.) = barsten, springen.
3er'beru4, m. = Cerberus, helhond.
3erbeuir = vol deuken.
aerbliiftern, iciv. (lj.) = ontbladeren.
Aerbtiin'en, 3erbleu'ett, jcbtv. (lj.) = stukslaan, (bijna) doodslaan.
3eritircAett, ft. (lj.) = breken, stukbreken;
fidj ben Stollf mit ettv. a. = zijn hoofd met
jets breken; i., (i.) = breken, stukgaan,
Aerfereciyiiri) = breekbaar, broos.
3erbreeirtiMteit, Iv. - = broosheid.
3erbrijefelit, fcbiu. (tj.) = verbrokkelen, verkruimelen.
3erbriiclett, fcbtu, (b.) =---- platdrukken, fijndrukken; verkreukelen, verfrommelen.
Berealien, let. = cerealien, gaven van Ceres,
graansoorten; Ceresfeest,
a crebrat' = cerebraal, van de hersenen, hersen ...
3erebrofpittal' = cerebrospinaal, hersen- en
ruggemerg.. (ontsteking enc.).
Serentonie' u. Seremo'nie, iv. -, -n =
ceremonie.
I. Aerentoniett' = ceremonieel, vormelijk.
II. Seremoniett', f. -(e), --e -,--- ceremonieel.
3erento'nienburb, j. = ceremonieboek, cere-
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moniaal.

3erento`niettuteifter, in. = ceremoniemeester.
3erentottiii4' = ceremonious, vormelijk.
I. 3erfalfren, ft. (b.) = stukrijden, platrijden.
II. 3erfa1j'ren (Mi.) = verward, verstrooid,
ongeregeld, ordeloos, los.
Serfairrenbeit, tr. - = wanorde, ordeloosheld, onvastheid.

Serf all', in. = verval.
3erfallen, ft. (f.) = stukvallen, in stukken
vallen, vervallen; mit einem a. = met iem.
overhoop raken ; bleier 9.lbjcbnitt 5erfilat In brei
Zeile = ‘,vordt in drie deelen verdeeld.
3erferiett, ict)tv. (b.) = stukvijlen.
3erfet'3en, fcbut. (1).) = in Madan scheuren,
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snijden of trekken, havenen; einent ba4 Oertcbt 3erattet'Often, Tap). (ti.) = stukdrukken of
5.
iem. sneden over 't gezicht geven ; 6erfette
fijndrukken.
Stfeiber = in Harden geseheurde kleeren.
3errau'fen, fcbin. (b.) = uitelkaar trekken of
3erftel'fiten, fcbtn. (b.)= ontvleezen; verscheurukken, in wanorde maken; 6 er r au f t =---ren; verminken.
verward (haar).
Aerffie'gett, ft. (f.) = vervliegen, verdwijnen. Berebilb, f. karikatuur, verwrongen afbeel3erftie'flett, ft. (f.) = vervloeien, (in Zriinen) ding, spotbeeld.
wegsmelten.
3erreillett, ft. (b.) = fijnwrijven, stukwrijven.
wegvreten, stukvreten, 3errelr6ar = verscheurbaar.
3erfreffett, ft. (u.)
vernielen.
3erretTen, ft. (p.) = verscheuren, stukscheu[3er'gett, fctlin. (b.) = tergen, plagen].
ren, scheuren; feine tetten 3. = zijn ketenen
Aergelge)tt, unr. (f.)=-. vergaan, te niet gaan,
of boeien verbreken; ficb 6. bur clfufregung =
wegsmelten; auf bet gunge a. = op de tong
woedend opgewonden worden; 3., (1.) =
smelten.
scheuren.
- = ontleder, aria- 3er'rett, fcbm. (fj.) = rukken, (hard) trekken,
3erntie'berer, m.
toom.
sleuren; in ben not 5. = in of door 't slijk
ierglie'bern, fcbtr. (b.) = ontleden, ontbinden,
sleuren; ficb mit einem 6. = met iem. been
uit elkaar nemen.
en weer twisten of kijven.
ontleding enz.
3erglieberung,
Aerritt'unt, ft. (f.) verloopen, vergaan, wegSergtieberung4ilfunft, iv., :metier, f.;!=titrb,
smelten; tnie gernonnett, fo aerronnen = zoo
= ontleedHkunst, -mes; -tafel.
gewonnen, zoo geronnen.
=
fijn
hakken,
stukhakken.
3erhaelen, fcbiv. (b.)
8errtrfentgit, in. = havelooze toestand;
Aerbau'ett, ft. (b.) = stukhouwen, stukhakken, verdeeldheid, tweespalt; bittere opgewondenfijnhakken; (den knoop) doorhakken.
held.
3erfau'en, fcbtr. (b.) = fijnkauwen.
Ser'rung, in. -, -en =-. trekking (v. d. spieren bijv.).
fcbh). (b.) = klein maken, in kleine
brokjes verdeelen, verkruimelen.
uitelkaar plukken,
3erru4len, fcbiv. (fj.)
stukplukken.
AerfloP iten, fcbtn. (b.) = stukkloppen, fijnkloppen.
3erriitlen, fc0n. (M.) = in de war brengen,
3erftiiften, fcblv. (4.)= doen splijten, klieven. schokken, ondermijnen; eine 6erriittete (fie3eritiirtet = gespleten, vol spleten; verdeeld. funbbeit een (onherstelbaar) geschokte
3erinaclett, fcbtio. (b.) = (stuk)kraken.
gezondheid; rein 9'terbenft)ftem ift gaits 5er,
3erfnaufftten, fcbm. (b.)
verkreuken, ver- rtittet = geheel in de war; 6errilttete derknoeien, verfrommelen.
biiftniffe = ontredderde toestanden.
(eig. de tanden) 3erriirtung,
-, -en ontreddering, gegerfttirletien, fcbul. (fj.)
stukbijten: fig. neerslachtig maken.
schoktheid, verwarring, vervallen toestand.
verpletteren,
3erfitirtrift' = berouwvol, boetvaardig, door 3erfrOetlett, fithl. (b. u. f.)
wroeging verteerd.
te pletter slaan.
wroeging, gebrokenheid. 3erfehte'tgit, ft. (b.) = stukschieten.
3erfniefotiung,
ierinifterrt, 3erfniitlen, fcOul. (b.) = ver- 3erfcipitt'ben, ft. (b.) = havenen.
kreuken, verfrommelen, verknoeien.
3ertdfia'Rett, ft. (b.) = stukslaan, in stukken
3erfo'diett, fcbtn. (f). it. 1.) = verkoken, uitkoken; slaan, bijna doodslaan; id) bin inie 5. = ik
laten verkoken.
ben doodop, als geraadbraakt; flit 3. mislukken; niet tot stand komen, afgaan;
3erfrat'3en, fcbtn. (b.) = stukkrabben.
= verwachtingen, plannen
verkruimelen, fijn- nungeit, Vane 6.
3ertriVinetit, febto. (b.)
Jijden schipbreuk.
kruimelen.
verslijten.
3erlarfett, ft. (b.) = (laten) smelten (vet, boter). 3erfditet'igett, ft. (b.)
3ertegibar = ontleedbaar, uit elkaar te nemen. 3erfetnnerfien, ft. (l.) = stuksmijten.
3erte'Ren, Tcbix). (b.) = ontbinden, ontieden, 3erfcbutet'5en, ft. (f.) = wegsmelten; 3., fcbiv.
uit elkaar nemen; (in deelen) verdeelen.
((j.) = (doen) wegsmelten, laten smelten.
= verbrijzelen, ver3erte4tneftern, fcbrv.
6er1elett, ft. (f.) = stuklezen, aflezen.
3ertiVrbern, fcbin. (b.) = doorboren, gaten pletteren.
maken in.
stuksnijden,
in stuk3erfclinel'bett, ft. (b.) =
ken snijden; ('t hart) verscheuren.
= met gaten, vol gaten; doorboord.
er gehavend uitzien.
3erfunt4f = haveloos, in lompen gehuld; in 3erfcbutt'bett augOen
5erfeVflar = uit elkaar te nemen, ontleedHarden gescheurd.
tijnmalen, stukmalen, baar.
5erinairteit, ft. (ti.)
vermalen.
3erfet'3en, (4.) uit elkaar nemen,
verbrijzelen, fijn- ontleden, ontbinden; uiteenslaan, uiteenrek3erntat'uten, fcblv. (b.)
maken. fijnmalen, fijnstampen, vermalen.
ken; (zedelijk) bederven; ficb 3. = ontbonden
3erntatIc4en, fcbm. (b.) = tot brij of pap maken. worden (scheik.).
3erna'gen, fcbru. (b.) = fijnknagen, stukknagen. 3erfer3ung6Prouth m. = ontbindingsproces.
ierflutEten, 3erfOletflett, fd)11). u. ft. (b.) =
3ernictftcit, id)W. (fj.) = geheel vernietigen.
3eritte'rett, fdPn. (lj.) = cerneeren, omsingelen, in stukken splijten of klooven.
insluiten.
geheel splijten, versplinaerfOctlett, (0.)
= zero, nul; teren.
,3e'rn, tn.
f.
niets.
versplinteren (eig.
fcbin.
(f).)
stukplukken, onten fig.), versnipperen, verbrokkelen; in (tot)
orpfliiefen, fcbtu. (I).)
splinters slaan; g e , (f.) in splinters vliegen,
bladeren, stukmaken
versplinteren.
uiteenspatten, stak3er4tat'aen, ftm. (f.)
barsten, stuk of in stukken springen.
5erfOren'gett, fcbin. (b.) = in stukken doen
springen; (vijandelijke troepen) verstrooien.
5erpolleit, fcbtio. (f).) = stuk pulken.
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AerfOritt'gen, ft. (f.) = in stukken springer; letter fcbreien = setern, zie ook morbio.
ber nol3f berflningt mir = mijn hoofd barst. I 3elergefitrei, f. = noodgeschreeuw, noodAerftamtrfen, fcbin. (b.) = fijnstampen, stuk-

geschrei.

stampen, vermorzelen.
aetertitoribto ! = o wee! moord!
Aeritaus bett, fcbin. (b.) = doen verstuiven.
ietern, fcbin. (b.) = woest schreeuwen, krij ten ;
moord en brand schreeuwen; 3. gegen = uitSerfalu'ber, m. --4, — = pulverizator.
3erfte'iten, ft. (1.) = doorsteken, stuksteken,
varen of razen over, schimpen op.
stukprikken.
3eftel, Itt. —4, — -= stukje of strookje papier,
;erftie'ben, ft. (f.) = verstuiven.
briefje; lijst; (boeke)lijstje; (stern-, aanplak)3eritiirlict y = verwoestbaar, vernielbaar.
biljet;(schouwburg)programma;(huur)bordje;
Aerftii'ren, fcbtv. (b.) = verwoesten, vernielen; (bij 't woven) schering, ketting.
verdeelen; (gezondheid) verwoesten; (hoop)
atelanfieber, ni. = aanplakker.
verij 1 elev.
etletbani, in. = circulatiebank.
Serfta'rung, in. —, —en = verwoesting, veretlefeben, f. -4, — = briefje.
nieling.
eltettaften, in. --re. loketkast (voor biljetten,
affiches enz.).
, erfiii'ruttOgelft, in. =2 vernielzucht.
lch
ii=
int,vnetr.d=evlgelinmgiseohoure )gt: Sertettatalog, in. = kaartkatalogus.
vernielingsoorlog.
,z eerrff:''rril
uli
nglflIrititZtve.:1:

i

eritiVrung41nerf, 1. — vernielingswerk.
erftivrung4tvut, in. = vernielwoede.
3erfto'en, ft. (b.) = fijn- of stukstooten, in
stukken of fijnstampen, verbrijzslen.

urftreu'en, fcb tn. (b.) = verstrooien (in alle bet.).
Aerftreut' — verstrooid.
erftreufbeit, in. — = verstrooidheid.
, erftreu'ung, to. —, —en = verstrooiing,

liertein, zie an3ettetn.]

Setlettriiger, tn. = affichesverkooper, pro-

grammaverkooper.
et' tetungen, $L = intriges, kuiperijen.
eftelluabt, to. = verkiezing met briefjes.
Aettrb ! (oud en poet.) = 3i e b e ! zie, ook bu
AeuCt, er 3eudit = bu 3ieb ft, er 3iebt.
eug, f. —(e)4. —e == goad, stof; klee(de)ren,
kleeding ; gewauwel, kletspraat; slechte waar,
bocht; er bat ba g 8. ba3u = hij heeft er de middelen of de bekwaamheden voor ; arbeiten tomb
ba4 8. bat = zoo hard mogelijk, tegen de klippen op, danig werken of werken van wat ben je
me; in4 B. gebn, fict) in4 8. tegen ob.inerfen =hard aan 't work gaan, aan den slag gaan;
er gebt fcbarf in4 8.= hij gaat krachtig to
work of hij loopt hard van stal; er ift (gut)
auf bem Beuge = hij is heel wel; einem etin.
am Beuge flicten = kwaad van lam. spreken
of iem. iets brouwen of iem. zeggen of laten
merken waar 't op staat; ber eein! — el ift
8. = bocht; buttune4 8. = onzin.
3eug'antt, 1. = artillerie-intendance.
3eug'brud, m. = ('t) drukken, druk (van gewoven stoffen).
eug'bructer, m. = katoendrukker.
, euge, m. —n, —n = getuige; bie Seugen
bernebmen ob. berbiiren = de getuigen ondervragen of hooren.
3eu'gefaii, ni. = genitief.
3eirgen, fcbtn. (lj.) = verwekken, in 't Leven
roepen; makers. vervaardigen, voortbrengen,
veroorzaken; fiir, toiber (gegen) einen 6. =
voor, tegen iem. getuigen; bai 6eugt bon ,t■ ocbmut = getuigt van . .. ; [her Tot( ntir t 6.
oh ... = hij zal mij verklaren of ...].
eu'genau#Tage, tr. = getuigeverklaringl
eu'genDelvel#, m. = bewijs door getuigen.

g

afleiding.
3erftlic'rein, fcbtn. (b.) = verbrokkelen, in
stukjes maken.
aerta'men, f. -4, .. mina = certamen, wedstrijd.
3erteil i bar = (ver)deelbaar.
3erteit'barteit, ro. = (ver)deelbaarheid.
3ertellett, fcbin. (4.) e---- verdeelen, in stukken
deelen; ontleden, uit elkaar nemen ; (de wolken)
breken., verstrooien; (een gezwel) doen verdwijnen; fict) i., = zich verdeelen; (van de
wolken) breken, uiteengaan ; verdeeld worden.
Sertellung, W. = verdeeling, verbrokkeling,
ontleding.
Aertie'ren, fcbtr. (lj.) = wedijveren; (in school)
volgens rangnummers plaatsen.
aertifitar, f. —(e)4, —e = certificaat, attest,
bewijs.
3ertif-i3le'ren, icbin. (b.) = certificeeren, getuigen.
Aertliplertt, fcbin. (Ii.) = breken.
3ertrantlietit, fcbto. (ti.) = vertrappen, vertrappelen, stuktrappelen.
Aertre'ten, ft. (b.) = vertrappen, vertreden,
onder den voet treden, met voeten treden.
3ertriim'utern, fcbto. (lj.) = verbrijzelen, vernielen, verwoesten, tot een puinhoop maken;
(verwachtingen) verijdelen. den bodem inslaan.
3ertriinenterung, n). —, —en = verbrijzeling,
enigen II eib, tn.;: efitiirung, no.; ::gebiibr(en),
vernietiging, verwoesting; verijdeling.
ro. (s.13t.) of :gab, f.; ,.tier4iir, f. (ob. Amnia):
3erbeicaluurft„ in. = cervelaatworst.
mug, iv.) = getuige l!eed ; -verklaring ; -geld;
3erinerlen, ft. (b.) = uit elkaar werpen; ficb -verhoor.
mit einem 6. = ficb mit einem fiber trier fen.
eusger, in. — b, — = verwekker, voortbrenger.
Aertnithlen, fcbm. (b.) = uiteenwoelen, stuk- :, eug'Ilfabrii, hi.; qabrifant, tn.; 49anbel,
woolen, doorwoelen, ondergraven.
m. = fabriek voor geweven stoffen ; fabrikant
3eriniirriti4, 1. --TO, —fe =: oneenigheid, van g. s.; handel in g. s.
onmin, tweespalt.
eutrbauPtinann, tn. = kapitein der artillerie.
ier3av'fen, WI:). (lj.) = in de war brengen,
eug'bant4, I. = tuighuis, arsenaal.
verwarren, dooreenwarren.
euglIctiObertvalter, nt. = tuighuismeester.
3erAu4i'feit, fp m. (b.) = stuk plukken.
eng'berr, m. = inspekteur van 't arsenaal.
ieffie'rett, fcbto. (b.) = ophouden, uitvallen.
eu'gin, to. —, —nen = getuige.
Beffion', a). —, — en = cessie, overdracht,
euglanner, lb. = tuigkamer, wapenkamer.
afstand.
[Seugt, f. = goedje, gereedschap, gedoe].
Seffionar', m. —(e)&, —e = cessionaris, aan- 8eun'uta, f. -4, —4 U. —ta = zeugma (een
nemer, overnemer.
foutieve zinssamentrekking).
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,Bettnimetfter, tn. = tuigmeester, direkteur
der artillerie.
3euifnW, f...fey , ..fe -.-- getuigenis; getuigschrift, attest; (school)rapport; diploma; 8.
non eta). ablegen = getuigenis van lets afleggen; 8. ber Reife = einddiploma.
3eutfpreffeti, f.='t persen van de stoffen om
ze te glanzen.
enaldnitieb, tn. = gereedschapmaker.
eugiftiefet, m. = stoffen laarsje.
,l eu'cuttn, to. — = verwekking, voortbrenging,
(voort)teling.
Atit'guttOfiibig — vruchtbaar.
SeteguttOalieb, f. ------ teeldeel.
3ett'guttg4traft, tn. = voortbrengend vermogen, voortbrengende kracht.
eugluagett, m. = tuigwagen, bagagewagen.
eualuiirter, tn. = oppasser in 't arsenaal.
euwitieber, m. = stoffewever.
f. = Bin&fuf3: rentevoet.
eiO, nt. = Zeus, Jupiter.
eu'te, zie Bette.
'belie, tn. —, —n = groote rozijn, cibebe.
itfbe, tn. --, —n = ooi; wijfjeskonijn.
'Oct', tn. --(e)4 = civet.
therfatle, tn. = civetkat.
ituVriunt, f. ---4, ..riett=ciborie, hostievaas.
irlio'rie, tn. —, —It = cichorei, suikerij.
idio'rteniaffee, tn. = cichoreikoffle.
tete, to. —, --n = sik, geit.
triAen, Bittlein, 1. —1, — = sikje, geitje.
Icraatt, in. —(e)4, —e = zigzag; 3. ob. im
8. taufen = zigzagsgewijze loopen.
tcnactlinie, to. = zigzaglijn.
i'ber, tn. --,4 = cider, appelwijn.
tette, tn. —, —n = tijk.
te'ge, tn. —, —It =---- geit.
te'get, nt. --4, — = (dak)pan, baksteen,
tegel : 8. Brennen = pannen of steenen bakken.
ie'aelarbeit, tn. = tegelwerk.
, te'geffireitneret, In. = pannebakkerij, steen- bakkerij.
Siegal/lad), 1.; ,:becter, m. = panneildak;
-dekker (leidekker).
8ienefel, in. —, —en = steenbakkerij, pannebakkerij.
3tesgetilerbe, iv.; :faille, tn. = baksteenitaarde (of tichelaarde); -kleur.
Aie'Relfarbig = baksteenkleurig.
31e'gellIform, tn.; :Witte, to. = steen- of
panne 1 vorm ; -bakkerij.
teigelmatter, tn. = baksteenmuur.
te'netmeht, f. = steengruis, steenpoeder.
,, iencimeifter, nt. = steenbakkersbaas, pannebakkersbaas.
Ste'getofen, m. = steenoven, panneoven,
ticheloven.
Sit'aellitatte, tn. = steenplaat, tegelplaat,
tegel.
' te'geffituppe, to. = panneloods, steenloods.
te'nelftein, at. = tegel, baksteen.
„ te'aelftrebter, m. = steenbakker, panne1 akker.
ie'aeliveri, f. = tegelwerk, tichelwerk.
te'aeitart, tn. = geitesoort; geiteaard, geitemanier.
Ile'aenarttg = geitachtig.
Bte'genliauge, 1.; :bail, nt.; :bore, In. =
geitelloog; -baard (of -sik); -bok.
We'nettlIfett, I.; :fieirci), f.; :flit tn. = geitellvel; -vieesch, -voet (of -poot).
Ate'gettflifltg = met geitepooten.

1
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le'Renbaar, t. = geitehaar.

te'genbainer, m. —s, — = zware, knoesgtige
stok.
SieigenMirt, tn.; :Dorn, f. ; :!fife,
fife, itt. =
geiteghoeder; -hoorn; -kaas.
te'gentamm, f. = jong geitje.
it'aettlieber, f.; :matey, nt.; :utifeb, tn.;
-mitt, m. = geiteille(d)er; -melker; -melk;
-mest.
aie'llettPeter, tit — = ontsteking van de
oorklier, bof.
'
to. = geitestal, geitehok.
teller, m. —4, — = gestremde melk, weikaas.
iefeler, m. —4, — = pannebakker, steenbakker.
iefrüant, tn. = trekbank.
teblieutel, m. = dot.
tetrbriide, tn. = ophaalbrug.
' tetrimunnen, m. = put (met een ketting).
le*, tn. — = verzorging, opvoeding; [ook =
8i e cb e]; in bie ,B. geben = in de kost doen,
ter opvoeding geven.
ale'Oett, ft. (i).) (ic§ 3ie§e; 501:1; d oge; siebe 1
gesogen) = trek ken (bijv. bie (tote ob. an
ber Otode = aan de bel; einen bet ob. an ben
Kaaren, ant Mode; einen Babn; ben Zegen;
efnen Hagen; ein Cliff; Leute an ficb = menschen tot zich; Me V.tufmertfamfeit auf rtd) =
de aandacht; einen Wed)fel; ein ,2o; FRuten,
Q3ortei1, eine &ljre (een les), einen ect)tuf3
(besluit) nub env.; bie Suraet nub einer
801; traljt; eine Ilinie, 176ren3e, $arat,
tete; ettn. ftraff, fief 3.); ein $fiafter, ber
Zee al* = trekt; halen (bijv. einen nub bent
Sailer; eft-v. aub ber Zaftte; bie kaftanien
au& bent aeuer; bie Sonne aie4t enffer; fic§
ettn. auf ben tsal4; frembe Krbeiter lob .2anb
a ); bie itchieln 5. = de schouders optrekken,
ophalen; (Q ein auf ata f cben) tappen; einen
aub her Monate, ber $atfc§e, ber Zerlegen,
Ijeit 5. = iem. uit de klem, uit de verlegenheid helpen; (lumen, 63emilfe) kweeken,
telen; bie tame, ben Rani° ob. mit bent It.
I. = (in 't schaakspel) de koningin, den
koning verzetten; eine aolgerung nub din.
a. =_- een gevolgtrekking uit iets (op)maken;
(einen Graben) graven; ber *tell 3iebt = die
slag is raak, komt aan; einen itt4 eebeimni4
a. = iem. in 't geheim betrekken of inwijden; in ben Itot, in ben Gtaub a. = in 't slijk
in 't stof sleuren; ettn. in& 2iicberlid)e 3. =jets belachelijk maken; in4 Unglild 3. = in
't ongeluk sleepen; einen in& Zertrauen 3. =
iem. in vertrouwen nemen; 2 .1rOte i . = kaarsen maken; (einen 9.11ettfd)en) opvoeden, gewennen; fd)limme aolgen mud) fug 5. = kwade
gevolgen na zich sleepen; (Satten auf ein
ttftruntetti) spannen; efnen Zergreicbg.=een
vergelijking maken; einen tun Oericbt 5. -.-iem. voor 't gerecht brengen; ba& ed)iffbiebt
Waffer = maakt water; ed 3ie§t = 't tocht,
trekt; e& siebt mid) burg fide %Lieber = ik
heb trekkingen of 't gaat me door alle leden;
3., (i.) = trekken (bijv.: bie Sttualben 5.
nae§ Silben ; bie eotbaten a. burg unfer 2anb ;
in bie arembe 3., in ben krieg ob. in4 getb
a. =-_ te velde trekken): gaan (bijv. sleban=
fen 3. mir burl ben kopf; fat mid) 3.); er
Celt nac§ 91 = hi' gaat in R wonen; bie
agb atOt ben 1. Vai = de meid gnat den
ten Mei weg of uit Naar dienst; lid) a.: bie
truppen j. 140 tnefttviirt4 = de troepen trek-

te Renftait,

4
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ken naar 't westen; bie Tiir Oat fid) gebogett =
de deur is getrokken; ein Taart, ®raben atebt
144 um bie etabt = een muur, gracht loopt
om de stadt; ber Geg 6iebt NO in bte2linge =
er komt geen eind aan den weg; bie &r.,
4anbfungen 6. fic4 in bie range = de beraadslagingen worden gerekt of sleepende gehouden; zie ook Zetracbt, %riviigung,
a atte, n ett, Oemitt, t■ ecbel, ,tut, furs,
21inge, 2eber, Mat, Otecbenfcbaft, Zer.
antmortung, Blveifel.
letrbarntottila, W. = handharmonika.
te't)er, tn. —4, — = trekker.
tebi lltntttb, m.; :tau, f. =trekilhond; -touw.
Wiping, W. —, —en = trekking (van loten).
tetraett, iv. = verhuistijd (voor gezinnen,
dienstboden enz.).
aid, f. —(e)4, —e = doel (van wenschen e. d.);
doelwit (bij 't schieten); einddoel, eindpaal
(bij wedren, reis e. d.); einde ; [Zuidd. termijn,
tijdj; Bablung auf 8. = betaling op tijd; er
fd)ief3t fiber ba4 8. binatt4 = hij streeft zijn
doel voorbij; einem tinge ein Bief ftecfen =
aan iets paal en perk stellen; otjne WIaf unb
B. = in 't wild, in 't honderd of zonder maat,
zonder zich to beperken; One &Ind unb B =
op goed geluk, zonder doel, doelloos; ic4 fteffte
nth ba4 Biel ... = ik stelde mij ten doel ...
3terbetuttfit = welberekend, recht op 't doel
afgaand.
3-te'lett, fc4ro. (ti.) = mikken, aanleggen; ba4
fcbien mix auf mid) gebielt = dat scheen op
mij gemunt; [doelen, betrekking hebben (op),
gericht zijn (op); kweeken, telen].
ateler, m. —4, — = mikker; man aan de sehijf.
= doelloos.
ei'l
terounit, tn. = mikpunt.
lefelyibe, W. = schietschijf; mikpunt, doelwit (ook fig.).
3let'ffatton, tn. = eindstation.
1. Sten': mit B. unb Ecbicf = met gepastheid,
met netheid.
II. Stem, tn. —(e)4, —e = staartstuk, lendestuk.
3telttett u. lift 3., fatty. (M.) = passen, gepast
zijn; eine fol.* Spracbe feint Jim nicbt ob.
jtemt ficb fur On nid)t = zulk een taal past
.hem niet; er toeif3 nicbt, toci4 ficb 6iemt =
wat gepast is.
Siemer, in. —4, — = lendestuk, staartstuk
(van wild); lijster.
3letteliti) = tamelijk, vrij; vrijwel, vrijgoed;
redelijk; er ift ein 6iemlicber %fel = een vrij
groote ezel; 6. fertig = zoo goed als klaar;
6. fo grof lute icj = bijna zoo groot als ik.
ate'Vett, Kim (4.) = piepen; etnen an ben
et.ciaren I. = aan het haar trekken.
ter, m. —, — en = sieraad.
ier'affe, in. = fat, modepop, saletjonker.
1 te'rat, nt. —(e)4, —e; 3., to. —, —en =
sieraad, versiersel, versiering.
er'benget, zie Bieraffe.
ler'buct9ttabe, in. = sierletter.
t er'be, to. —, —n = sieraad.
3te'ren, fcbm. (4.) = sieren, versieren ; flit 3.=
fatterig zijn, den fat of 't nufje uithangen,
preutsch of nutilg zijn, zich aanstellen; komplimenten maken; g ebiert = gemaakt, geaffecteerd.
Sterere, to. —, —en = aanstellerij, gemaaktheld, affectatie.
3ler'garteu, tn. = (bloeme)tuin.
aterlicti = sierlijk, elegant, bevallig.

1
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SleffiVelt, to. — = sierlijkheid, bevalligheid,
elegantie.
ater'llefe, tn. = pronkstertje, pauwinnetje.
13ier'Ilug, tn. —(e)4, —e, zie Bieraffe.]
ter'Oftan3e, to. = sierplant.
ier'Ouptle, zie Blerfiefe.
ler'rat, zie Blerat.
' tele = volksuitdrukking voor: Vif3if e.
tefel, m. —4, —; SieleintattO, to. = bergrat, slaaprat.
left, ut. —a = andoorn.
Iffer, to. —, —n = cijfer; mit B .. n fd)veis
ben = in cijfers schrijven.
ifferülatt, f. = wijzerplaat, cijferplaat.
ifferfotiiiffel, tn.= steutel (van een geheimschrift).
ifferfebrift, to. = cijferschrift.
Igarate, to. —, —n = cigarette.
igareftettiletiti (spr.: .. twie), f., :tat*,
In. = sigarettekoker.
igar're, to. —, —n = sigaar.
inar'rettafrbe, tv. = sigaarasch.
inar'renetut (spr.: ..twie), f. = sigareKuker.
3igar'rettlifabrif, in.; :fatirlfant, m.; Mite,
tr.; :fallen, ut.; :lager, f. u. d. = sigarelfabriek; -fabrikant; -kistje; -winkel; -magazijn e. d.
Bigar'rettfOltie, to. = sigarepijpje; punt van
de sigaar.
uel, . =m.
eindje sigaar.
igar'renffntin
lgar'rentafdo, to. = sigarekoker.
' igeu'tter m. —?), — = Zigeuner.
tgetetterbanbe, in. = Zigeunerbende.
igeu'iterin, tn. —, —nen = Zigeunerin.
3taett'nerlfd) = Zigeunerachtig, Zigeuner ...
SigettlterlItuabe, ut.; :Iebett, f.; mtabcftett,
j. = Zigeunerliknaap; -levee; -meisje.
31geulterntkifitg = Zigeunerachtig.
Stgeu' IterlIfOraite, to.; :tam, m., :tucib, f. =
Z igeuner II taal ; -dans; -vrouw.
ita'be, tn. —, —n = cikade.
" Viten, 431. = wimpers.
1
tW3ten, f. = Cilicie.
ill'31er, tn. —4, — = Cilicier.
611.131f0 = cilicisch.
ill'3lunt,f. —4, .. 3len=haren kleed, boetekleed.
tile, m. —, —n = platboomde schuit, praam.
ttn'bel, to. —, —it = cymbaal, cymbel.
lut'b,rit, 43t. = Kimbren.
3intibrifcti = Kimbrisch, B .. e .0atbinfet =
Kanbrisch schiereiland.
ainte'llen, 431. = kleinodiên; kerkschat.
Stutter', f. —(e)4, —e; 3., to. —, —en =
nelm versiering.
8int'wer, f. —4, — = kamer, vertrek; een
40 tat (vellen); [gebouw].
almluerllarbeit, to.; :agt, io. (ob.:bell, f.) =
Ummerilwerk; -bijl.
alm'uterbrattb, in. = binnenbrand.
lauterbetie, to. = zoldering, plafond.
tutmeret, to. —, —en = timmerij, ('t) tiniineren, timmerwerk, getimmer.
Stats mereittrid)tuug, tv. = kamerinrichting,
ineubleermg, meubels.
Sturntertfurf)t, tv. ..... rij of reeks kamers,
suite.
tnt'ntergefeite, m. = timmermansknecht.
int'utergtjmnahlt, tr. = kamergymnastiek.
Sitttlaterilbaubitiert, I., 4013, f.; ;Lagting,
in. = timmerilmansambacht; -hout; -mansleerling.
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3intInerlImann, m., :mailer, M. = timmeril- 'f\ heffing, cijns; pacht, huur; Sinfett (Zuidd.
Sitt4) = rente, intrest; eelb auf 8infen aug:
man; -(mans)baas.
leiben, tun, geben = op rents geven, zetten;
Binfen tragen = rente opbrengen; mit8infen
biji) behouwen.
Sinfnterlinagel, in.; =WO, in. = timmerll- iniebergeben = met rents teruggeven.
;in 'bar = cijnsbaar, schatplichtig.
spijker; -werf (of -plaats).
3in4'brief, in. = leenbrief.
inenterOolier, m. = meesterknecht.
3insfen, fdin:). (b.) = cijns, pacht of rente betalen ;
int'nterreibe, tv. = reeks kamers.
(winst) opleveren.
' inemeritiicf, f. = stuk timmerwerk ; kamer3inifenbereitnung, tv. = renteberekening.
of salonstuk.
3ittle43110, tn.= intrest van intrest; samenSint'inertiir, iv. = kamerdeur.
Slin'uterung, tv. -, -en = ('t) timmeren; gestelde intrest.
31n4'frei = vrij van intrest, renteloos; cijnsgetimmerte; betimmering, beschotwerk.
vrij; a. au4teiben = renteloos leenen.
inniterbenierung, tv. = kamerversiering,
tv. = cijnsvrijheid, vrijdom van
3ittefretijelt,
timmerwerk.
lnertneri,
f.
=
im
Ine ntet, m. -4 = kaneel; eine Stange B. = opbrengst.
een pijp kaneel.
r3tu'llfufb In. ; : g arautie, tv. = rente II voet ;
-garantie (-waarborg).
3int'inetlitutunt, m.; :branntinein, in.; :fie:
ruff), m.; :4013, f.= kaneel II boom; -brandewijn; 3itt4'grofiten, m. = belastingpenning, belasting.
-reuk (of -geur); -hout.
3int'inetatnifeft, T.; :61, T.; :01iitIMen, T. = 3itt4'04tt, in.: rot, aornig ivie ein 8. = als
een
kalkoen(sche haan).
kaneel II ban ket ; -olie ; -koekje.
3int'inetlIrinbe, ID.; :ftange, iv. = kaneelil- 3in ,e4err, m. = grondheer, hoefpachter.
3inVict4 = renteloos.
bast; -pijp (pijp kaneel).
intolit', m. -(e)n = cimoliet, een kleisoort. 3in4intatter, m. u. f. = pachtmud.
Aitt4`pfliciitig = schatplichtig.
linperef, zie BimpertiMfett.
3int'peritirt) = preutsch, sentimenteel, geaffec- 3in4'llireci)nung, tri., zfrijeitt, tn.; :tatielle,
to. = rentelkbe)rekening; -bewijs (of couteerd; sip.
pon); -tabel.
3int'Periltijfeit, tv. - = preutschheid, senti3ini4 l tragenb = rentegevend.
mentaliteit, geaffecteerdheid.
ery ilndtaet
oh. v=rte
ft; =
Altrettern, Tditv. (f).) = preutsch doen, zich
in
ut egritini
erlies.
sentimenteel aanstellen.
3in4'itteife = bijwijze van rents.
&implerildfr (Zuidd.) = a i m in r ti cb.
itt6i4a4fung, W. = rentebetaling.
Stint, zie 8immet; ook = Atimbim; 8.
Von, f. -(4) .... Sion, Zion.
macben, zie a i mbern.
iont4'ntu4, m. - = Sionisme.
Sheba vb. 3itebeitaft, m -4 = een soort
lottift', m. -en, -en = Sionist.
taf of tule.
l'ottaniiiiiter, m. = wachter van Sion, dweep3in'ael, m. -4, - = een soort baars.
ziek geestelijke.
Altegein, f(ttn. (b.) = omgeven.
attegulunt, f. -4, -4 u. .. fa = cingulum 3iirfel, m. -4, - = punt, slip, tip; er bat4
an alien bier 8 . . n = hij is er achter; er
(gordel van 't priesterkleed).
fai3t4 an alien bier 8 .. n = pakt de zaak
inf, m. u. T. -(e)4 = zink.
voorzichtig
aan.
m.
=
zinkwerker.
infiarbeiter,
3ainf'artin = zinkachtig.
314i1elig = met punten.
tn. = slaapmuts, tipmuts.
iO'feliniiiK,
ittf'b1et4, f. = blik.
ipleituri), 1. = puntdoek.
inVbacO, f. = zinken dak.
3
' inge, tv. -, -n; ;3in'fen, tn. -4, - = On'tia, zie ail3fetig.
tand (van een vork, hark); (scherpe dunne) 3I Py le, tv. -, -n = (kleine) ui, look.
31.00 (Noordd.): er fann nicbt a. Tagen = hij
rotsspits; klaroen; (spott.) lange neus.
kan geen woord uitbrengen, geen boe of ba
3in'ren = zinken, van zink.
zeggen (van vermoeidheid, verlegenheid e.d.);
3ittlettfafer, ni.; 3infenift', m. -en, -en =
ook = aimperticb.
klaroenblazer.
in.
=
:4anbei,
ip'pe, tn. -, -n = gewone lijster.
tn.;
3intler3, T.; rfabrif,
, Orpertein, f. -4 = podagra, pootje, jicht.
zink H arts; -fabriek ; -handel.
3lebef, iv. -, -n; 3lebeitmum, m. = Sibe3inlig = met tanden bezet.
rische pijnboom (in de Alpen en Karpathen).
infogra4Aie', tv. - = zinkografie.
tv = pijnappelklier.
trIntbriife,m.
linfogratiii're, In. = zinkogravure.
ir'be111fidite, tn., :fief er, tv., zie B irb et,
zinkiloxyde,
-wit.
3baum,
int' 110X4D, I . ; : Weill, T. =
Virbe.
inn, f. -(e)4 = tin.
3ir'befitufb to. = pijnappel.
in'tt 'bergitierf, f. = tinmijn.
Airs ta = circa, ongeveer.
tte , tv. -, -n = tin(ne), dak.
, in
3irfarfiett, fi. = Circassie.
5in'ttern = tinnen, van tin.
3irraffier,
m. -4, - = Circassier.
tinerts.
ittn'eri, 1. =
3irfetflif4j = Circassisch.
initiate, in. = bladtin.
Siete',
m.
-4,
- = cirkel, kring, gezelschap,
inn'llgiefier, in.; :grebe, tn. = tin 11 gieter ;
[band, diadeem]; passer.
-mijn.
31efetbogen, me = cirkelboog.
#nn'baltig = tinhoudend.
#efeffijrntig = cirkelvormig.
tnno'ber, nt. -4 = vermiljoen, bergrood.
3ititto'berrot
3it'reflinie, iv. = cirkellijn, cirkel.
= vermiljoenrood.
3iefe1n, fcbtn. (tj.) = loopen, circuleeren; (met
innlgatte, iv. = plaat tin.
den passer) afpassen, zuiver trekken; netjes
innly are, iv. = tinwaren.
precies afmeten.
ink, tn. -en, - en = belasting, schatting,

&ilium, fcbin. (b.) = timmeren, (met de
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ir'relrunb = cirkelrond.
irleifiige, tv. = cirkelzaag.
ir'felfMenfel, in. = passerbeen.
, irleffMtufb m.= cirkelredeneering, vicieuse
cirkel.
irleifOiffe, iv. = punt van den passer.
irfular', f. —(e)4, —e = circulaire.
irtufar'fMreiben, f. = rondschrijven.
irfulation', tn. —, —en = circulate, omloop; in 8. feten = in omloop brengen, laten
circuleeren.
Airfutie'reit, fMto. (b.) = circuleeren.
3irfulier'flefiit, 1. = circuleervat.
Birtumfter, f. —e&, —e = circumflex, klemtoonteeken.
3irlu4, m. —, — u. . . fuffe = circus, renbaan, paardespel.
Strut, 3trn, tn. ---(e)&, —e, zie 8 ir b et.
Sir'pe, in. —, —n = cikade.
girVett, fcbiv. (b.) = tjilpen, sjilpen; piepen.
31r3ettififebe spiete = circensische spelen,
circusspelon.
Ai4a101'n(ifeb) = cisalpijnsch.
$ifcb, tn. —e4, —e = gesis, gefluister.
3ildiellt, fcbtv. (b.) = fluisteren, mompelen.
31'fet) en, fcbtv. (b.) = sissen; (van water) razen,
zingers.
i'fMer, tn. --&, — = sisser.
, ifdriaut, m. = sisklank.
Alf elie'rett, fcbtv. (b.) = ciseleeren, beeldsnijden.
3141eitba'itifeb = cisleithaansch.
i'fta ob. Silte, tn. —, — = urn.
iltenrofe, to. = cistroos, hondsroos.
ifter'ue, tv. —, —n = regenput, regenbak.
ifter3ien'fer, nt. --&, — = Ctstercienser monnik.
i'fftw, m. —, — = cistroos, ciststruik.
itabel'te, tn. —, —n = citadel.
itat', f. —(eA, —e = citaat, aanhaling.
itation', to. —, —en = citatie, sornmate,
dagvaarding.
i'tber, to. —, —n = titer.
, ilberfebliiner ob. :Raider, m. = citerspeler.
aitie'ren, fcbtv. (b.) = (eine Stale) citeeren,
aanhalen; (Beugen) citeeren, dagvaarden;
(abeifter) oproepen.
aitirfinte = zeer dringend.
Arto = dringend.
itrat', 1. --(e)&, —e = citraat, citroenzuur zout.
itrin', f. —(e) = geelachtig bergkri3tal.
itronat', 1. —(0 = ingemaakte of geconfijte citroenschil.
itro'ne, to. —, —0 = citroen.
itro'nenilimunl, tn.; :effen3, tv.; :fatter, nt.
= citroen :I boom; -spiritus ; -kapel.
3itro'nen II farlbia; :gab = citroen ii kleurig ,
-geol.
3itroltenlliii, f.; : Preffe, to. (ob. :quetfMer,
tn.); :faft, m. = citroen 11 °lie; -perser ; -sap.
1tro'nenfat3, zie Bitrat.
itro'nenlifiiure, tn.; :fif-Ate, tn.; qdi eibe, iv.;
:luaffer, 1. = citroenll zuur; -schil; -schijfje;
-water (of limonade).
itrulle, in. -, —n = watermeloen.
iner II aai, m.; :affe, m. = Bidder ll aal; -aap.
1 inerliefite ob. :ef0e, iv. = trilpopulier of
ratelpopuher, esp.
nerfirM, tn. = sidderrog, trilrog.
f. = klatergoud.
i
inertly* f. = trilgras.
iinerig = beverig.
*lent, fcbiv. (b.) = sidderen, trillen, beven;
bor aurcf)t, Kngft, areube 8. = sidderen van ...;
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er aittert am gatten 2eibe = hij beeft over
zijn geheele lichaam.
3iner11000e1, iv.; :roMe, m.; :ftintute, iv.;
:311/1, nt. = trill! populier (ratelpopulier); -rog;
-stem; -register (of tremulant).
&itErig, zie iftterig.
3itluer, m. — 4 = zedoar, maagwortel; beutfcber
8. = kalmus.
ith In . —e& = sits, gedrukt katoen.
it'Ae, iv. —, —n = borstwrat.
1. 31b11' = civiel, burgerlijk; beleefd, net; billijk
(nom $reife).
II. sibir, f. — & = burgerstand; burgerkleeding;
in 8. gebn = in burgerkleeren loopen.
ibil'aftett, $1. = civiele akten.
ibit'anfbrueb, tn. = civiele eisch.
ibit'bebarbe, ith = burgerlijke overheid.
ibil'ebe, in. = burgerlijk huwelijk.
ibiillerieht, f. = burgerlijke rechtbank, b.
of civiele rechter.
4 ibit'aerictWbof, m. =burgerlijk gerechtshof.
ibil'aefe4buti), f. = burgerlijk wetboek.
ibitifation', to. —, —en = civilizatie, beschaving.
3ibilifie'ren, fcbtv. (b.) = civilizeeren.
3ittilift', tn. —en, —en = burger, ploert, partikulier.
ibillanner,In.= kamer voor burgerl. zaken,
MI: unb Strarfautment, M. = kamers
voor burgerlijke en strafzaken.
ibit'fiaae, tn. = civiele actie.
ibillteibung, in. = burgerkleeding.
ibitlifte, tv. = civiele lijst.
ibit'Oro3efb m. = burgerlijk proces.
, thil'reebt, 1. = burgerlijk recht, civielrecht.
Aibil'rerfolitt = civielrechtelijk.
ilailltanb,m.=burgerstand,burgerlijke stand.
ibilltanb4realfter, f. = register van den
burgerlijken stand.
ibirtracbt, to. = burgerkleeding.
ibWntiO, tn. — = burgerzin, burgerdeugd.
' o'bel, m. —I, — = sabel (dier en vel).
o'belfana, m. = sabeijacht.
o'bellIntuff, tn.; :matte, to. = mof van sabelbont; muts van sabelbont.
oi6e1013, m. = sabelpels, sabelbont.
o'bettier, f. = sabeldier.
o'ber, m. —b, — = tobbe.
oblataniMt, 1. -_-_-- zodiakaal licht.
obig aind, m. — = zodiak, diereriem.
o'fe, tn. —, —n = kamenier, kamermeisje.
a'aerer, tn. — &, — = talmer, draler, zaniker.
36'4ern, febro. (b.) = talmen, dralen, zeuren,
aarzelen; I 13 gernb= aarzelend, schoorvoetend.
3ii'nerung, tv. —, —en = getalm, vertraging,
aarzeling, langzaamheid.
,ogling, m. —(e), —e = kweekeling, leerling; verplee t;le (in een weeshuis e. d.).
3alibar, m. u. f. —(e0 = celibaat, echteloosheid.
I. Cott, m. —(e)4, Biifle = recht, belasting
(in-, uit- en doorvoerrecht), tolgeld, tol.
II. 801I, m. —(e0, —e = duim; 4 8o11 Breit =
4 duim breed; jeber 8. ein Wefcbafttreifenber
= op-en-top een handelsreiziger.
Soit'atut, f. = douanekantoor.
pfi'anttliM = douanew
SoU'angabe, iv. = aangifte bij de douanen,
declaratie.
SoU'angelegen4eiten, V. = douaneformali-

g

1

3

teiten.

,i3oWanfMlag, m. = douanetarief.

3oltanffefor.

a u.

778

Zie ook

t:.

l

oit'auffeber, tn. = inspecteur bij de douanen. de heeren van 't oude regime of van den pruioirbeatitter, m. = douanebeambte, kommies. ketijd; er 4at einen 8. = hij heeft een roes
onettaration, tr. = douaneverklaring, beet.
declaratie, aangifte bij de douanen.
3ottbanb, 1. = haarlint.
3o1Ceinnatinte, iv. = ontvangst van rechten. SoOti)aar, f. = vlechthaar.
8ttireinne1nter, nt.= ontvanger van rechten, plrfig = pruikerig.
Soprntenfr§, in. = pruik, ouderwetsch pedant
kommies, tolbeambte, tolgaarder.
3ollen, fittv. (b.): 91d)tung, Zanf 3.= achting mensch.
optperiide, tn. = staartpruik.
toedragen, dank betuigen; einem Oeffart 3. =-00r WI, m. = pruikestijl.
iem. toejuichen, instemmen met iem.
Orteiiner, tn. = staart(drager), Chinees;
Sofrertiiiruttq, zie 8 oltbeflaration.
8oll'frel = vrij van rechten, tolvrij; ekbanfen zie ook B o 13 f.
3oOrtunt, f. —(e)i = pedanterie; stijve,
inb a. = gedachten zijn tolvrij.
verwaande deftigheid.
oWtrelbett, W. = tolvrijheid, vrije invoer.
vOrbeit, tn. = pruiketijd.
arfrelfdielit, tn. = bewijs van tolvrijheid.
ofi'llgebiet, 1.; :gebiiig, tv., :We* 1. = ant, m. —(e)6 = toorn, drift, gramschap; bie
Sd)ale(n) fein0 B .. et ilber einen autgieten =
ton gebied; -geld; -wet.
3oll'Ogrett3e, tn.; :bau0, f.; =infpettor, m.= de fiolen van zijn toorn over iem. uitstorten. '
toll grans; -huis ; -inspekteur.
orninnfait, m. = aanval van drift of toorn.
orn'au4brur0, m. = uitbarsting van drift
gort'bocb = een duim hoog.
of toorn.
3ijritao Kolb = duims hout.
gurnientbrannt = in toorn ontbrand of ontofilittie, ID. = tolgrens.
stoken.
oll'inaff, f. = maat van een duim.
kirrner, m. —b, — = tolgaarder, tolbeambte; 3cten'gliiionb = gloeiend van drift of van toorn.
(Bijb.) tollenaar.
3ar'ittg = toornig, driftig.
id(' = oploopend, opvliegend.
3oll'Ilorbnttng, tv.; lutriantent, f. = tol II orn'rebe, Iv. = rede in drift of in toorn.
verordening, -parlement.
ortte, to. = roede des toorns.
rau
oU'Oapiere, $I. = douaneverklaringen.
ttit'paffierlifitein, lettef, m. = bewijs van 6orn'lltdmattbettb; otuittig = snuivend of
3doorvoer,
brieschend van drift; woedend van drift.
geleibiljet.
8malter, nt. = Zoroaster (Oud-Perzisch
Soll'Ofa14, nt. = tolpaal.
godsdienststichter).
oil'Ofilditig = belastingplichtig, tolplichtig.
Sole, lb. —, —n = vuilheid; vuile, onkiesche
oft'Vfliditigreit, tn. — = tolplicht,
praat of grap; 8 .. n reien = vuile moppen
oltspolitif, tn. = tolpolitiek.
tappen.
till'rebition, tn. = visitatie.
3o'ten0aft, belle = veil, onkiesch.
oll'Idoin, tn. = tolbriefje, douanebriefje.
1. ;3ot'te, zie Bette.
oUldfiff, f. = douaneschip.
II. 3otste(1), tn. —, —n = haardot, haarvlok,
olfilti)reiber, tn. = kommies.
haarbosie.
ottlieget, 1. = belastingzegel.
Siotleltiiit, tn. = ruige beer.
oillpeirtyr, tn. = entrepOtmagazijn.
oiripefett, let. = (belasting-, douane)kosten. Sot'tetbart, nt. = ruige baard, lange vlokkige baaru.
WW1, in. = duimstok.
8ottele, to. —, —en = getreuzel, getalm;
ollItentint, m. = douanestempel.
gedraaf, geloop.
olliftod, nt. = duimstok.
3oftellputr, f. = verward, ruig Naar.
ofrftrafe, to. = boete.
ortelig = ruig, verward.
ofiltrafte, tr. = tolweg.
ofiltreitigfeiten, $1. = kwesties over in- atettopf, m. = ruige bol.
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otlelutiiline, tn. = ruige, verwarde manen.

3aritiftent, f. = systeem van in- en uitgaande bateitt, ;Mtn. (1).) = zeuren, treuzelen; langzaam, zwaar loopen, sjokken.
rechten.
SoU'lltarif, tn. (ob. :tap, tn.); :berünttb (ob. aotlig = ruig, harig.
uttlig, zie bottelig.
:herein), m. = tolljtarief; -verbond.
Soll'berfctfinfi, nt.: unter 8. = onder douane- ate. = Bentner : centenaar.
I. 3u, $rap. mit Zatib = te,ter, ten, tot en andere
sluiting.
Soll'Ilbertualtung, tn., :Unfelt, f. = tolwezen. voorz.; soms ook zonder voorz.; te (er tun4nt
Solte, tn. —, --tt = zone, luchtstreek, gebied; au (in) Men, Oerrn 916u (in) Ziertin; au ,Daure
fein, bleiben, su gaffer unb 6u 2anbe; -6it
kring.
8o'nenliettteinttuttg, =e0rointation, tn. = IBette liegen, au iferbe fteigen, su aelbe gam;
au ant, 8u $ferbe reifen; ahem bu iletbe gam;
onteigening par zone.
Sootitir, tn. —(e)t u. —en, —e(n) = zoiiliet, einem 3u aii ten fatten = iem. te voet vallen;
dierversteening.
oolog', m. —en, — en = zotiloog, dierkundige.
oologie', tv. —, —It = zoOlogie.
volo'gifto = zodlogisch.
StulOblits, 1. u. in. —en, —en = zotifiet,
plantdier, dierplant.
SoOtOittie, tu. — = zotitomie, ontleding van
dieren.
8o0f, m. —(e)it, 8iip1e = (haar)vlecht, pruikstaart, staartpruik; ein alter 8. = een oude
prink; bie it erren bout 8. ob. bie Oerten
8opftrliger = de pedante, conservatieve lui;

S

trite ift bir au nute?= hoe ben jij te moede?
bie Oaare ftebn ibm 6u l8erge; au Orunbe
obit, riditen; Sur Zeicbte gebn ; au bent lnbe =
te then einde; et fommt bir 6u (lute; einen
bu Qafte laben); te 01 om te OM beetle mid),
Jljnen su meiben; bat Gaut ift au berfaufen=-te koop; er 111 nicbt 8u fpred)en; et ift fdllner
fid) bu entfcblieten; Id) babe ben aluftrag bat
itt iibergeben; td) ertrage et nittt On lefben
bu Tei9en); om te (bu alt bum Oetraten,
et ift bum fRafenbtuerben, nicbt pm ma,
batten; Baiter aunt Sd)reiben) ; ten (bu enbe
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ge4n, foramen, bringen; mfr Sum Vet. = mij
ten spijt; Sum 8eften bet 9.trtnett; ettv. Sum
beften geben; au guter 2ett = ten langen
leste); ter (einem Aur Ceite fte4n; su garfte
bringen; u °firm fommen = ter oore komen;
5u Omen getnt = ter harte gaan; au e4ren
meine g areunb0; tuft au 2iebe = ter wille
van mij; aunt 'obe berurteiten); ter of op
(5ur See); tot (bon stopf 5u aut ,. bon Oaug
5u ,tSattg ; bon Zag a Xag; su einem fOreiten,
reben, fagen, beten; 2 berblitt fief) su 4 tvie 2c.;
ic4 tue bag 5u beiner Oerubigung, 5u meiner
.r4otung; au bielent 8tvecfe = tot (met)
dat doer, te dien einde; fur Oiffe bereft; 0
gereicbt au befnem {Mind; mir bur Ziefriebigung
= tot mijn bevrediging; eg tvirb mir aur2aft,
,t■anf 5u Seifert berarbeiten; au V3ref berfoc4en;
er 4at 5um $rofeffor gebrac4t = tot prof.;
einen aum 9thgeorbneten Intiblen, Sum 2ebrer
ernennen, 5u leinem areunbe macpen, bum
Oeilpiet nefitnen); aan (5u aan
't voeteneinde; einem 5u ailten liegen = aan
iems. vosten liggen; icb bin 5u enbe = aan
't einde; Sur Rec4ten, our £infen = aan de
rechter, aan de linker hand; au Zi1c4e ge4n);
bij (5ur Oanb; 5u Zutenben; fomm au mir;
fete bicb 5u mfr; aunt Otild = bij geluk; 5u
Beiten; rage ba g Gelb 5u bent ilbrigen; itecfe
eg 5u bit; lei a um Orote); in (su aelbe tie=
gen; au VInfang; 5u fever 8eit, 511 berfelben
8eit, fur 8eit bet Areumilge; met (u Sagen
= met een rijtuig; au Cftern, 5u 43rtngften,
au Seibnaebten; im 3ergleic4 au bit; fdj gra,.
tutiere bit au beinent eeburt gtage); naar (gene
anal later, a um Zireftor, aum IBrunnen, bur
Airc4e, Sur e chute, a um 9Ibenbma4te, Sur t■ oc4
5eit, au Zette; au Seine, au l8iere getnt = naar
't wijnhuis, 't bierhuis gaan; au nopfeiteigen;
man fann i4itt nic4t4 5u Zanfe mac4en = naar
den zin; Gott fcbuf ben 93tenicben iim Sum
Oilbe naar zijn beeld); naar of tot (fist
au einem tvenben, fe4ren, neigen; au einem
auffebauen; bie Vtugen 5u einem auffc4tagen);
op (5u berfetben Stunbe; bur Unaeit = op
een ongelegen tijd; au Qoben Heger', fatten =
op den grond liggen, vallen; bie lrte au 3
1uf3; su $apfere bringen)! per (5u Sd)iff),
tegen (5u 2 9,7tarf bag Zutenb); nit (er tut
mir au Liebe = nit liefde voor mij;
voor (5ur t■ titfte; aug areunb icO aft 5u ifpn;
eg taugt 5u nicttg ); tvir baben bier auf 5u
morgen = we hebben veel op voor morgen);
zonder voorz.: bur Met [alien = ader
laten; Sur Ziir, bum genfter, aum aufe tiftv
au g = de deur, 't venster (of 't raam),
't huis uit; Sur Belt = tegenwoordig; 5u
Eittag, au Vibenb tOeifen = middagmaal,
,,'t avondmaal gebruiken ; 5u unterft, 5u dm* =
:onderaan, bovenaan; 5u a meien = twee aan twee,
zijn tweeen; 5u Sc4iffe ge4n = scheep gaan;
Bit Streue friec4en zoete broodjes bakken, zich
onderwerpen; su ebener erbe = gelijkvloers;
a um aled9ten fe4en=toezicht houden; er tat eg
mir au 3eibe, mit bum Trot, om mij te
hinderen ; our Not = desnoods; rub au 'obe
radon, griimen = zich dood lachen, kniezen;
einen Sum ftriippel fc4tagen = iem. lam slaan;
eg ge4t ifpn nicbt sum beften = niet al te best.
H. 3u, Vibb. = toe, te; ab nub au =af en toe;
van tijd tot tijd; bie Zi.ir ift su = is toe,
dicht; nac4 Oaufe 5u = naar huis toe, in de
richting van ('t) huis; nar:4 Vtorben 3u = in

noordelijke richting; nut aul ob. tanner aul=
vooruit maarl; au bid, 5tt grofi = te veel,
te grout.
Auallererft = ('t) allereerst.
Sualie, tn. —n, —n = Zouaaf.
3Wbauen, icWv. (j.) = toebouwen, dichtbouwen.
au'bebiir, f. —(e)6; B., iv. — = toebehooren,
wat er bij behoort; verschot (b(i naaister
bijv.); bijgebouwen.
8u'be4iirtelle, $1. = onderdeelen (van een
rijwiel e. d.).
31Vbeifiett, ft. (O.) = toebijten, toehappen;
mailer a. = flink eten.
gu'befontntett, ft. (b.) = (een deur) toe- of
dichtkrijgen; (iets) toekrijgen, (op den koop)
toe krijgen.
Att'bentunt, 3tfbenannt = bijgenaamd.
3u'ber, tn. -4, — = tobbe, kuip.
au'bereiten, WI,. (4.) = toebereiden.
Su'bereituttg, tv. = toebereiding, toebereidsel.
3u'bialgen, fc4b3. (4.) = toestaan.
gu'bittben, ft. (b.) = toebinden, sluiten; einem
bie Kugen A. = iem. blinddoeken.
Au'biafen, ft. (Ij.) = toeblazen, dichtblazen,
uit alle macht blazon; einem ettv. 5. = iem.
iets toefluisteren of inblazen.
3u'blittaeln, fc4tv. (1.) = toewenken (met de
oogen), knipoogjes geven.
3u'bringen, unr. (u.) = (vermogen, kinderen) aanbrengen of meebrengen; (tijd) doorbrengen; augebrac4te tinber =: kinderen nit
't eerste huwelijk.
gu'broden, fcinv. (h.) = (geld e. d.) inbrokkelen ; eta. 5usubroden 4aben = iets in de
melk te brokkelen hebben.
8u'brot, f. = wat er bij (nl. bij 't brood),
iets toe.
u'briitten, f c4tv. (4.) = toebrullen.
ulutfg, tn. = bijdrage; bijstorting boven
't voile bedrag; B. geben = bijstorten.
audit, tv. — = fokkerij (van dieren), kweekerij
(van planten), teelt (van dieren en planten);
tucht; zedigheid, kuischheid, ingetogenheid;
in after B. unb %4rbarfeit, in aften8iic4ten=
in alle eer en deugd; eine torte B. = een dolls
boel; [bet Scbafe B. = de schapen, de kudde].
3iiit'ten, fcbtv. (44= (dieren) fokken; (planten)
kweeken; (dieren en planten) telen.
. ---&, — = fokker, kweeker.
ii iffter, m.
utbebau6, f. = tuchthuis; au stud Zjaljren
B. berurteilen = tot 2 jaren tuchthuisstraf
veroordeelen.
31trftt'bauClaitffeber, tn.; =bireftor, in. =
tuchthuis II meester ; -direkteur. 1
atutt*nagefannene(r), 8udit'biin4Yer, tn.
— g , — = tuchthuisboef, tuchteling.
Stuf)V4auCiftrafe, in.; :hater, nt. = tuchthuislistraf ; -direkteur.
audgbengft, m.=springhengst, dekhengst of
fokhengst.
Aiirtrtig = zedig, kuisch, ingetogen.
afictrttnett, fc4tv. (n.) = tuchtigen, kastijden.
iirbliglith = zedig, kuisch, ingetogen.
lilt' tigung, iv.—, — en = tuchttging, kastij ding.
uci)Vtaitb, T. = kweekland, fokland.
iiebtling, nt. —(e)g, —e, zie 8ucOttiu4Iev.
udo'Io4 = tuchteloos.
ucbtlofinfeit, iv. — = tuchteloosheid.
ucbtlutrifter, tn.; mtittel, Lf. = tuchtffmeester; -middel.
ut'pferb, f. = raspaard; fokpaard.
utIbt'Ooliael, tv. = correctioneele politie.

l
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' urbt'rute, tv. = tuchtroede.
1
—, —en = trekking, stuiptrek3uc'fung,
uMticigaf, 1. = rasschaap.
king, zenuwachtige trekking.
ur§tlibinein, f. = zeug, moederzwijn.
5u'bilutitten, fcbtr. (b.) = toedammen, dichtdammen, toedijken, dichtdijken.
ulttltter, tn. = springstier.
nrio'ftute, to. = veulenmerrie.
meberten, fcbiro. (1.) = toedekken; 3ug eb e cf t
yttina, to.—, —en = fokkerij (van dieren), fein = een stuk in zijn kraag hebben.
iirl
kweekerij (van planten), teelt (van dieren en antlents
bovendien, daarbij, daarenboven.
planten).
au'benten, unr. (b.) einem ettu. = iem. iets
ve e;..
natiirlicbe 8. =
lUttle ti o l . to.
= f°k
=tteeltkeus;
natuurkeus.
in.
—(e)t,
—e
=
schok.
jutt,
Suclettrab, oh. = sukkeldraf; im 8. = op een
sukkeldraf.
auclett, fcbtv. (f).): bie &Wan ob. mit ben
9fcbfeln a. = de schouders ophalen, schokschouderen; (met de wenkbrauwen) zenuwachtig trekken; (van ingewanden) trillen;
04e, Strablen 3. = schieten; et auert mir in
ben 03fiebern = ik heb trekkingen in de leden;
Stott a uctt um feinen Ulunb --.-- hij heeft een
spotachtigen trek om den mond.
aficlen, film (b.) = ('t zwaard, den dolk)
trekken.
=ler, nt. --t = suiker.
, ucleralgei, m. = zoete appel.
Auclerartia = suikerachtig.
3ttefertiiirter, m. = suikerbakker, banketbakker.
SuclerlIban, in.; :bilbung, W.; :btrne, tv.=
suikerllcultuur (-bouw); -vorming; -peer.
Suclerbiliett, 1. = billet doux.
Sucleritrot, 1 . = banket, suikergebak; suikerbrood.
3ticleriliiiittfe (ob. :bore), tv.; :ertife, to. =
suiker II pot (of -vaas) ; -erwt.
SuclerlIfafi, f.; :forth, to.; :gaff, tn.; r.ge.:
ficidene, 1. = suikerlf vat; -vorm; -gist;
-gebak.
Buclerilnefltinad, nt; :mit m. = suikergsmaak; -glazuur.
ferbaltig = suikerhoudend.
neferiint, In. = suikerbrood.
,ruc lerfailbW ob. Suclerfanb, m. = suikerkandij, kandijsuiker.
uclertinb, 1. = bedorven kindje; lieveling.
ueferllirantOett, to.; :ittanbet, tn. = suiker II ziekte ; -amandel (of -boon, bruidsuiker).
Siieternte§t, f. = meelsuiker.

i

Suclerlinicione, tn.; :nteffe ,., m.; :ntiiiite,
to. = suiker II meloen ; -meter; -molen.

auclermunb, in. = zoetemond, lief mondje.
Auclern, irbtu. (f).) = suikeren, besuikeren.

3ucler 110flan Aung, hi. ; 4..i1iitieijen, 1.; :rat,
filmic, tn.; ,:rofir, 1. = suikerliplantage (ook

-cultuur); -tabletje; -raffinaderij ; -riet.
iteferriibe, to. = (suiker)biet, beetwortel.
uclerilfaMen, $1.; :faft, tn.; :frOate, tn.;
4d)ote, to. = suikerligoed; -sap; -vaas (ot
-pot); -erwt (of -peul).
SuclerlIfieber, m.; qieberci, W. ; : firuP, m.;
:ftengel, m.; :ftoff, m. = suikerilraffinadeur;
-raffinaderij; -stroop; -stokje; -stof.
Auclerftoff4attig = suikerhoudend.
mic'terfitt/ = suikerzoet (ook fig.).
8neferilitiaren, $1; :tuaffer, f.; :Wert, f. =
sulkerHwaren; -water; -goed.
3uclerilinetn, tn.; range, tn.; =pug, 1.;
:Muleba et, m. = suikerliwijn; -tang; -goed;
-beschuit.
3uctliifi, m. = hanetred, hanespat (gebrek
aan den paardepoot).

3

toedenken, voor iem. iets bestemmen.

;3u'brang, nt. = aandrang, toeloop.

3u'briinaen, fcbin. (b.) = opdringen, toedringen, naderbijdringen.

3u'bre1eit, fd)tn. (b.) = toedraaien, dichtdraaien ;

einem ben Otiicfen 5. iem. den rug toedraaien.

3u'brinaltrii = opdringerig, lastig, overgedienstig.

3tebrinati4jfeit, = opdringerigheid enz.

5ulniirfett, fcbtu. (b.) = toedrukken; ein Kuge
3. = een oogje toedoen.
5u'elipten, fditu. (ti.) = toeeigenen; einem ettn.
5. = tem. iets toeschrijven, toekennen; (iem.
een boek e. d.) opdragen.
— = opdrager.
Bu'einiter, tn.
Su'etanung,
—, —en = opdracht, toeeigening.
mi'etten, fcbto. (f.) = toeijlen, toesnellen (auf
einen: op iem.).
3u'erfennen, unr. (b.) = (iem. een prijs)toekennen; (gerechtelijk) toewijzen; einem eine
e trate 3. = iem. tot een straf veroordeelen.
3vterit' = eerstens, in de eerste plaats, ten
eerste; 't eerst, eerst; gleid)3.= onmiddellijk
bij 't begin; tier a. fommt, matta. = wie
eerst komt, eerst maalt.
auldcbelit, fcb to. (b.) = toewaaien, toewaaieren.
5u'fahrett, ft. (1.) = doorrijden, voortrijden;
of oprijden; fabr(en Cie) 3u! = vooruit (koetsier) ! 3., (f.): auf ettn. 3. = op iets toeschieten,
toeriiden.
Sulaii, tn. = ('t) toeval, lot; toeval(lige gebeurtenis), toevalligheid; (ziekte) de toeval,
aanval; burit 8. = bij toeval; ein tribriger
8. = een ongelukkig toeval.
3WfalIcti, ft. (f.) = toevallen, dichtvallen (van
een deur, de oogen e. d.); ten deel vallen.
= toevallig, onopzettelijk.
tv. — = toevalligheid; toeval,
toevallige gebeurtenis.
5u'faltett, f W. M.) = toevouwen, dichtvouwen.
3tilerttacn, ft§m. (4.) = toezenden, doen
toekomen.
aulleifitcti, ft. (§.) = toevlechten, dichtvlechten.
= toelappen.
Aullicten,
militenen, ft. (f.) = (auf einen: op iem.) toevliegen, toe- of dichtvliegen.
3ulticfmt, ft. (f.) = toevloeien, toestroomen;
ber Tiact) ffief3t bent Strome 5u = de beek
vloeit naar den stroom; einem etto. 3. Jaen =
iem. iets doen toekomen.
fcbm. (§.) = op een vlot toevoeren;
brengen naar; 3., (f.) = met een vlot varen
naar.
8U'lltlitt, to. = toevlucht, wijk(plaats).
Stilituilt011ort,
= toevluchts•ftlitte,
oord, wijkplaats.
Bullufb m.= ('t) toestroomen, toevloeien, (de)
toevoer; bijrivier.
= toevoer 11aultutigraben, m.;
kanaal ; -pijp.
fcbtu. (b.) = toefluisteren.
3ufol'oe, $riiP. (mit borangefterttem Tait) ob.
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foteenbent (benettb) = volgens, tengevolge
(van); bem R3efebte a. = volgens 't bevel; 3.
be4 Zefeble4 = tengevolge van 't bevel.
5ufrie'bett = tevreden, voldaan; mit, fiber
etiv. a. fein = met (over) jets tevreden zijn;
icb bin'4 5. = ik vind 't goed, ben er tevreden
mee; einen a. iterten = iem. tevreden stellen,
bevredigen;
geven = tevreden, getroost,
bedaard zijn, geduld hebben, zich tevreden
stellen; icb gebe tnicb a. = ook jk heb er vrede
iem. met rust laten.
mee; einen a. taffen
3ufrie'bettbeit, iv. = tevredenheid; 8. gebt
Her ateicbtum = tevredenheid gaat boven
rijkdom.
3ufriebenftetten, vgt. aufrieben.
5tt'frieren, ft. (f.) = toevriezen of dichtvriezen.
3u'ffigen, WI,. (b.) = (er) bij voegen; einem
Scbaben 3. = iem. schade veroorzaken, toebrengen of berokkenen, iem.benadeelen ; einem
eine Oeteibigung a. = iem, een beleediging
aandoen of toevoegen.
—, —en = toevoer (vooral van
atrfulm
levensmiddelen); aanvoer; bie iviicbentlicben
Bufubren = de wekelijksche aanvoeren.
3u'fiibren, fcbtv. (b.) = toevoeren.
Att'filften, fcbtn. (b.) = vullen, dempen; bijvullen.
Sue, in. --(e% Bilge = tocht (van een leger,
doortocht, marsch; trekking van lucht); loop
(van wolken, van een gebergte, van een weg);
('t) trekken (van vogels); stoet ; legerafdeeling,
peloton; zwerm (sprinkhanen; kraanvogels);
koppel (trekossen); (spoor)trein; trek, haal
(van pen of potlood); streek (van 't penseel);
trek (in 't gezicht, om den mond, van 't karakter; met een net); drang (des harten);
groeve of canneleering (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 orgel); auf einen in el n e 8.
teeren = in een teug ledigen; aebn Stunben
in einem 8. = aan 66n stuk ; in groten, furjen
8iigen = in groote, korte trekken; in 8. fotzt
men = op slag of op gang komen; er ift lot
beften 8. e = goed op streek; bie Oeratung
lit im Votten 8. e = de beiaadslaging is in
vollen gang; in ben tet3ten Bilgen tiegen = op
sterven liggen; ber Cfett bat (einen 8. =
trekt niet; einen 8. tun = een zet doen, een
teug nemen; 8. um 8. = leer om leer of
gelijk overgeven of oversteken, of (in handel)
geld (ook boter) bij de visch.
= toegift, overmaat.
itigabe,
tochtband, tochtlat.
ugg alifttliefor, m.
= trekmier.
ug'anteife,
tfRang, tn. = toegang; aanwas, vermeerdering.
= toegankelijk, genaakbaar; aan
te komen, verkrijgbaar; teicbt a. gemakkelijk te naderen, licht genaakbaar; einem ettu.
a. macben = iem. den toegang gemakkelijk
maken, maken dat iem. jets kan krijgen of
maken dat iem. van iets kan genieten (van
ba4 ift mfr nicbt 5. =
een kunstwerk
daar is voor mij geen aankomen aan.
toegankelijkheid,
—
3u'aiinglidgett,
genaakbaarheid.
3ug'briicre, iv. = ophaalbrug.
Au'ecben, ft. (tj.) = toegeven, op den koop
toegeven, toestaan, toelaten, erkennen; (in
::t kaartspel) bekennen.

3ugei gen = aanwezig; bei etiv. 5. fein = bij
iets aanwezig of tegenwoordig zijn,
att'g0(e)tt, ft. (f.) = toe- of dichtgaan, gesloten
worden; (ordeltik, zonderling) toegaan; (auf
einen) toe- of afgaan; tilcbtig 5. = Oink voortloopen; tote ift ba4 augegangen? = hoe is dat
gebeurd, gekomen of gegaan? ba4 gebt nicbt
mit rest ten Zingen au — dat is niet in den
haak of niet pluis; e4 miltte mit bent Zeufet a.
= daar moest de duivel achter
ivenn
zitten, als ...; ber Zierfcbt ift miraugegangen=
is mij geworden, heeft mij bereikt; einem
etiv. j. faffen = iem. jets doen toekomen.
Sn'tleberin, iv. —, —nen = helpster.
zie 8 ubebiir.
5u'oebiirett, fcbiv. (b.) = toebehooren.
gettiirig
= bijbehoorend.
5uf
3u'eetui.i0ft = (eig.) toegeknoopt, (fig.) gesloten, terughoudend.
Birget, Ill. —4, — = teugel, toom, breidel;
am 8. filbren = bij den teugel voeren of leiden; mit berbangtem B. = met lossen teugel;
(f einem Born) ben 8. fd)lef3en fallen = den
teugel vieren.
ait'netto4 (eig.) zonder teugel; (fig.) teugelloos, toomeloos, ongebreideld, onbeteugeld.
Sieneitofigreit, iv. — = teugelloosheid.
3ii'nefit, fcbiv. (b.) = teugelen, den teugel
aandoen; beteugelen, breidelen, intoomen.
3us genannt = bijgenaamd.
5u'oefeffett, fcbiv. (tj.) = tot deelgenoot nemen
of geven; tot makker geven of nemen; voegen bij.
megeftattbenermasflot = zooals toegegeven is,
zooals elk zal toegeven.
3trgertatibit14, f. = concessie, toestemming,
toegeving, erkenning; einem Buyittinbnifie
madjen = iem. concessies doen.
510efteb(e)tt, um (tj.) = erkennen; toegeven;
toestemmen; afstaan, gunnen.
5tegetatt = toegedaan, genegen.
uelifcb, m. = trekvisch.
unliibrer, m. = hoofdkondukteur (van den
trein); peletonskommandant.
3uo'lloarn, 1.; :#enfotrecie, iv. = treklinet;
-sprinkhaan.
3u'niefiett, ft. (b.) = bijgieten; toe- of dichtgieten.
tochtig.
3uigig
3u'aittent, fcbiv. (b.) = sluiten (met een hek,
met tralies), tralien.
aun'fraft, trekkracht; aantrekkingskracht.
esuiffraftig = in den smaak vallend, opgang
makend.
elastisch le(d)er.
autrieber, 1.
5ugteidy = tegelijk, terzelfder tijd, tevens.
;
Sug'Ilfeine,
T. ; :tuft, iv. = trek1110 (of sleeplijn; ook noodlijn aan den trein);
-gat (of tochtgat); -lucht (of tocht),
aug'tftftio, zie augig.
:motel, f.; :net!, I.; :or#4,
Sun' lintafrnine,
= trek Ilmachine ; -middel (ook lokmiddel);
sleepnet);
-os.
(of
-net
ug'Perfonal, f. = treinpersoneel.
ug'IIOferb, f. ; :pflafter, 1. = trek lipaard;
-pleister.
toegraven, volgooien
3u'gratnit, ft. (b.)
(met aarde).
toegrijpen, toetasten;
5u'grelfen, ft. (b.)
tast maar toe, bedien it.
greifen Ste nur
trekriem, streng (van 't
Buctrienten, in.
paard).
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3ttg'robr, f., aticrabre,

ventileerbuis, Aulni34,feit, fcbio. (b.) = toe- of dichtknoopen;
zie ook 3ugefniilift.
Ateritii0fett, fobni. (b.) = toe- of dichtknoopen.
Augrutt'be: 3. geb(e)n, tegen 2c. = tegronde suloututett, ft. (f.) = (auf efnen : op iem.)
gaan, liggen enz ; vgi. ru n b.
toekomen; mit ift Nacbricbt augefommen
koord, riem.
ik heb bericht ontvangen; einem etta. 3. fat=
tztrfebitur,
ru.=
treklitouw,
-stang.
fen = iem. iets doen toekomen of geworden,
:flange,
f.;
ureftlefei, m. = bottine, laars(je) met elastiek. iem. iets afstaan; ba y fommt mix lu = dat
stuk
dat
trekt,
kasstuk.
komt mij toe; [mit ettv. a. = atOreicben; bet
uffftiicf, =
wetter, 1. = trekdier.
aufommenbe Sinter = bet nacbite S.].
Au'auden, fcbtv. (b.) = toekijken.
toekurken.
in'forfen, fcbtn. (b.)
= iets er bij ; (bijz.) groenten,
Suloft,
Augule, zie u gitte, bij gut I.
compote.
AuguterieV = ten langen laatste.
Suglbieb, f., :tmgelf, m. = trekllvee; -vogel. Aulraifen, fcbin. (b.) = toe- of dichtkrabben.
gluetre= in troepen, in zwermen ; in pelotons. 3tetriegett, fcbtn. (b.) = toe- of dichtkrijgen;
(op den koop) toekrijgen.
itcrtainb, in. = tocht, trek.
3u'hiirein, fcbir. (b.) = toe- of dichthaken.
— -= toekomst; toekomende tijd;
3Wittnft,
3u'fiatett, fdttp. (b.) = toe- of dichthaken.
in 8. = in 't vervolg, voortaan.
o'betitett, ft. (b.) = toe- of dichthouden;
8u= toekomstig, aanstaand;
't met iem. houden; WO 3.
geen tijd ver- flinftiger = Naar aanstaande.
liezen.
3flifunft4iltitufit, 113.; =Watt, nt. = toekomst1( — = helper (van gepro- muziek; -plan.
3trbalter,
stitueerden), souteneur.
3tViiirbeitt, fcbin. (b.) = (einem, iem.) glimlachend aanzien, glimlachen tegen.
—, —nen = bijzit.
au'biilteritt,
Aul)iintinern, fcbtv. (b.) = toehameren, dicht- att'farbett, fcbtn. (b.) = toelachen.
hameren.
= toelage, opslag, toegift.
3ttlage,
3ubanten = bijdehand; ter hand, in handen; 3ttlangett, fcbtu. (b.) toetasten (aan tafel),
3. fommen = in of onder de hand komen.
zich bedienen; naar iets reiken; voldoende
o'biittgen, fcbtn. (b.) -= toe- of dichthangen, of toereikend zijn; e g tangte nicbt 3u = 't was
bedekken.
niet toereikend, niet voldoende.
gebttuen, ft. (b.) =-. behouwen; toeslaan, er an'tiittglitt = toereikend, voldoende.
op loshouwen.
= voldoendheid, ('t) volSuliittatiVett,
doende.
Aubauf = te hoop.
toe- of dichthaken Aulaffett, ft. (b.) = toe- of dichtlaten; einen
Attlieftelit, fcbtv. (b.)
(met haakjes).
iem. toelaten; env. a. = iets toelaten,
toe- of dichthechten, iets toestaan.
in' heften, fcbtn. (b.)
dichtnaaien.
Ateliiffig toegestaan, geoorloofd, toelaatbaar.
Att'beiten, fcbtv. (f.)=dichtgaan (van wonden).
tn. — = toelaatbaarheid, 't ge4it'berrfeben, fcbm. (b.) = toesnauwen, toe- oorloofde.
bijten.
toelating, toestemming.
u'iciffung, tn. —
hulp, behulp.
—
tflattf, = toeloop; groten 8. baben =
3ubiffenabute,
grooten of veel toeloop hebben; zeer gezocht
3abitt'terft = achteraan, 't laatst.
itebontett, fcbtv. (b.) = toeluisteren.
zijn.
Aullbrett, fcbtn. (b.) (einem) = (naar iem.) 3ttlentfett, ft. (f.) = (auf einen, op iem.) toeluisteren.
locpen; voortloopen; fauft fbm alien in =
m.
= toehoorder.
alles loopt naar hem toe; fi3i# 3. ob. in eine
—, —nen = toehoorderes.
spite 3. = spits toeloopen.
tebbrertn,
Whiirerratint, m. = plaats of ruimte voor Sulegeuteffer, = knipmes.
de toehoorders, zaal.
in'tegett, fcbtu. (b.) = toeleggen, toedekken;
3u'biirerfebaft, tn. = toehoorders, gehoor, einem au feiner Oefntbung 200 Zaler a. =iem.
auditorium, publiek.
bij zljn safaris een toelage van 200 Taler
geven; efner alt etiv. 3. bij een getal iets
3ubittlettabute, zie Bubilfenabine.
= Zuiderzee.
bijdoen of bijvoegen; ficb einen Ziebienten, ein
$ urberfee (spr.: zoj ..),
itejaudmen, Attlubelit, fcbm.(b.)= toejuichen, q3ferb, einen neuen Mod, eitt Ttlittcblein 5. =
toejubelen; einem Oeffarf 3.
iem. luide toe- zich een bediende enz. aanschaffen; er bat
juichen.
augelegt = is dikker geworden.
Au'rebrett, fcbtu. (b.) keeren of vegennaar; 5itterbe: einem etin. 3. tun = iem, kwaad doen.
einem ben Mitcfen 3. = iem. den rug toe- 3telefutett, fcbtn. (b.) = toe- of dichtlijmen.
bijleeren, aanleeren.
keeren.
3ulernett, fdpv. (b.)
toepennen toepinnen.
't laatst, ten laatste, eindelijk, ten
fcbtv. (b.)
3uletit'
slotte; er tam a. 't laatst en in laatst.
toe- of' dichtlijmen,
3ulittett, fcbtr. (b.)
dichtplakken.
attlics be: mil 3. = ter wille van mij, ont mij
AultnpOett, fcbtu. (b. u. f.) = toekieppen, een pleizier te doen.
toeklappen, toeflappen, sluiten; toeslaan, toe- 3tflifpein, fcbtv. (b.) = toelispelen.
of dichtmaken.
3u'Iiiten, Wu. (b.) = toe- of dichtsoldeeren.
voor iem. in !Sup,
—(eA —e = dot. Attrpett,
3talatfriott, fcbtn. (b.) einem
(b.) = lurkenj.
de handen klappen.
Zoeloe.
aulteben, icbtv. (b.) toe- of dichtplakken.
usitt, ut.
Zoeloekaffer.
3u1letitent, fcbin. (b.) = (met stijfsel) toetalufaffer,
of dichtplakken.
Aunt = au hem.
3ultinfett, tcf)h). (b.) (met een klink)sluiten, Att' mait ett,fcbtv. (b.) = toe- 01 dich tdoen, si i ten.
(de deur) op de klink doen.
3.1tinat'= vooral, bovenal; ifjr ate unb bus. =,
trekbuis, trekpijp.

aug'rolle, tn. = katrol.
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jullie alien en jij in de eerste plaats; fcb faun
= ik kan
ba e&
fbm nicbt abicbragen,
't hem niet weigeren, temeer daar ... of
vooral nu ...; [tegelijk, opeens, eveneens].
aulnauern, fcbtv. (b.) = toe- of dichtmetselen.
paneIft' = voor 't meerendeel, meerendeels,
in honfdzaak, hoofdzakelijk.
3ulneffen, ft. (b.) = toemeten; toeschrijven,
toedichten; einem jeben ba4 Seinige a. = ieder
zijn deel geven.
3ustnuten, fcbtn. ( b.) : einem ettn. (bef. Oefcbtner,
ffcbe4, lIttangenebme4)= iets van iem. vergen
of verwachten.
3ulnutuna, iv. -, -en = eisch, verwachting, veronderstelling.
3uniittft' = allereerst, in de eerste plaats,
vO6r alles; er fct mfr = 't dichtst bij mij,
vlak naast mij.
3tenagein, fcbtn. (b.) = toe- of dichtspijkeren.
ininiiben, fcbtv. (b.) = toe- of dichtnaalen.
-n = toeneming, ver3u'natjme,
grooting, aanwas, groei, vermeerdering.
3u'itame, m. = bijnaam, toenaam; familienaam, van.
3iittbIlar = ontbrandbaar, ontvlambaar.
= ontbrandbaarheid,
31inbliarfeit, Iv.
ontvlambaarheid.
f. = klappertje.
= pistool voor kiap3iinbibtatt1iftole,
pertjes.
itto'buret, tn.
zundgatdeksel.
3un'bet, zie Bunber.
afin'ben, fcbtn. (1.) = ontbranden, ontvlammen; ontsteken, aansteken; efn Sort, eine
Nebe 6iinbet= ontvlamt, bezielt, elektrizeert;
[einem a. = iem. bijlichten].
= tonder, tondel, zwam;
3un'ber, tn. -4,
(fig.) brandstof.
- = lont (van een bom),
3iin'ber, tn.
aansteker.
iinb'0613cben, f. = lucifer.
:fitarbtet, tn. = lucifersdoos.
iinb'^iftdjett, f. = slaghoedje.
iinbluget, to. = born.
iinblocti, = zundgat.
iittb'nabel, tn. = slagnaald.
iinb'nabelgeniebr, 1. = naaldgeweer..
iinb`Ofattne, m. := pan van een geweer.
iinbVannenbettel, m. = pandeksel.
iittbsOiffe, tn. = slagpil, kruitpil.
iittb'Outber, f. = lout, zundkruit.
iinb'riibre, tn. = zundpijp, kruitloop,
iinbldmur, tn. = gezwinde lont.
iiitb'frnInantnt, m. = tonder, zwam.
unb'ftof f, nt. = brandstof, ontvlambare stof.
= gezwinde lout.
iinbltrict,
3u'ne1onen, ft. (b.) toenemen, (van den dag)
lengen, (van de maan) toenemen, wassen;
ber Stranfe nimmt an ftraf ten au = neemt toe
in krachten; bet 3unebmenben .ctbren = als
men ouder wordt; ber Otonb ift int 8. = 't is
wassende maan.
3u'neigen, fcbtv. (ti.) = neigen, overhellen
naar; ficb einem, eine Sacbe 3. = zich tot
iem., tot een zaak aangetrokken gevoelen;
ficb ether Beinung a. = tot een meening overhellen; fidj bem l.nbe = ten erode loopen.
= toeneiging, genegenheid.
u'neigung,
unft,
-, Blinfte = gilde; bent, kliek,
ante ; coterie.
gildebrief,
3unft'brief,

3unfrgefft, nt. = kastegeest, partijgeest.
= beroepsgeleerde, peSunfrgelefirte(r),
dant,

aunfrgentii# = volgens de gilderegels, in
den geest van 't gilde of van de partij.

3unftlgenoffe,

m.;

:flefel, f.; :bau6, f. =

gildellbroeder (fig. kameraad); -wet; -huis.
= tot een gilde behoorende, gilde..;
tot een kliek ofcOterie behoorende, coterie..;
A. tverben = lid van een gilde worden.
- = lid van een gilde,
Siinftler, m.
gildebroeder, gildeman.
3unftlniiflig = volgens de regelen van een
gilde.
auttftinteifter, tn.; =rernt, T.; :berfaTjung,
tr.; =tuefen, f. = gildelmeester (of deken,
overman); -recht; -wet; -wezen.
3nn'ne, to. -n = tong; ook (land)tong,
(zee)tong, tongetje (van de weegschaal); taal;
eine belegte 8. = een beslagen tong; eine
fcbtvere 8. 4aben = een zware of dikke tong
hebben, moeilijk spreken; bie bor einem
berau4ftrecfen = de tong tegen iem. uitsteken ;
ba8 Sort fcbtvebt mfr auf ber 8. ob. Mutt mix
auf ber 8. berunt = zweeft me op de tong;
bie 8. fft fern geUi t = hij is aan 't spreken
geraakt of gebracht; biife Bungen = kwade
of booze tongen, kwaadsprekers; bie beutfcbe
B. = de Duitsche taal; zie ook aef g en.
- = tongetje.
iilfgeirben, f.
atitt'getn, fcbtn. (b.) = de tong heen en weer
bewegen; (van vlammen) lekken; Zit* 6.
burcb hie tuft = flikkeren, schieten.

3un'genllaber,
(:biinbrijen), f.;
:buCtabe, nt. = tongHader ; -riem; -letter.
3un'nenbreitter, m. = babbelaar, kletser,
zwetser.

3un'genbrefetierei, tn. = gebabbel, kletserij,
gezwets.

3un'genlibriife, to.; :farn, nt.; .fetger, nt.

= tongifklier; -varen; -gebrek (ook spraakgebrek, vergissing).
3un'oenfertio = welbespraakt, rad van tong.
3un'nenfertinfett, to. = welbespraaktheid,
radheid.
autti genfOrntig = tongvormig.
3un'nenlInefdiluiir, T.; :bitutdjen, 1.; :betb,
m. = tongllgezwel; -riem; -held (of zwetser, pochhans, grootspreker).
3un'genIffre64, m.; :iiifpnung, to.; :taut,
= tongllkanker; -verlamming; -klank (of
-letter).
3un't:tenlIntu4fet, tn.; *Ober, m. = tongllspier; -schrapper.
Sun'oentrblas, m. = smak of klik met de
tong.
= punt of tip van de tong.
uit'ronfOilfe,
= tongworst.
un'aentuurft,
3untetrte = tentet, a. macben = vernietigen,
to gronde richten, verijdelen; 3. gebn
teniet gaan; a. tverben = teniet gaan, op niets
uitloopen.
Aultitten, fcbtv. (u.) = toeknikken.
31inner, nt. -4, - = lichtmot.
3uo'berft = bovenaan, geheel boven.
3u'orbnen, fc0tv. (b.) = toevoegen; samenvoegen, bijeenvoegen, vereenigen.
3upafr !omen = van pas komen.
3u1len, fcbtn. (b) = trekken; plukken; einen
am armel, an ber Rafe = iem. aan zijn
mouw, bij zijn neus trekken; (Seibe) uitrafelen, uithalen; (Soffe) uitpluizen ; Scbarbie a.
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pluksel maken; 6upfe bicb an b e i tier Rafe =
zie naar je zeif; toer fidj getroffen
6 u13fe lid) an ber Rafe= wien de schoen past,
trekke hem aan.
3ttlittaftern, fcbto. (b.) = bestraten; toepleisteren.
31t4rteinivanb, to. = pluksel.
au'Offbcten, fcbh). (b.) = toepennen, dichtpennen, dichtpinnen.
3u'4ifropfett, fcbto. (b.) = toekurken, dichtkurken, met een prop sluiten, tamponneeren.
Sulefeibe, to. = uitgerafelde zijde.
3n'4iICI)ett, fcbio. (b.) = toepekken, met pek
of pik stoppen.
3u'Oreffen, fcbto. (b.) = toepersen, dichtpersen.
Sur = au ber.
3u'ratett, ft. (b.) = aanranden.
3u'raunen, fcbto. (b.) = toefluisteren.
3ur'djer, zie 8iiricber.
3u'redinen, fdpo. (fj.) = bijrekenen; einem etto.
a. =iem. jets toerekenen ofaanrekenen; iem.
jets toeschrijven.
3u'reitttung4fiibig = toerekenbaar.
= toerekenbaar3u'reripung6fii4tgreit,
heid.
in orde brengen,
3uredifftringett, unr. (b.)
terechtbrengen, iets klaarspelen.
aurecO'bettrett, unr. (b.); ficb etto. 6. = jets
in zijn gedachten in orde brengen.
3urecOt fittben jilt, ft. (t.) = den weg vinden;
zich orienteeren ; (in neuen Zerbliftniffen) thuis
raken of zich thuis gevoelen, gewennen aan.
auredirbelfett, ft. (b.) = (einem, iem.) terecht
helpen, eruit helpen.
3urerbt 1ommen, ft. (f.) = in orde komen; mit
etin. a. = met iets klaar komen, jets klaar
spelen; mit einem 6. 't met iem. eens worden, 't met iem. vinden.
3uredgiegett, f*). (b.) = terecht leggen, in
orde brengen, klaar of gereed leggen.
3urechtlitadjett, fit kn. (I).) = gereed maken,
in orde brengen, bereiden; ben Saint =
aanmaken, klaarmaken.
3urecbt'griiden, =feign, :fteliett, fcbt p . (b.) =
goed zetten, in orde zetten, schikken, op zijn
plaats zetten; einem ben Stopf 6urecbtfet5en =
iem. tot rede brengen, gedwee maken.
aurec4titinifen, ft. (b.) = den (goeden) weg
wijzen, terecht helpen; terechtwijzen, ernstig
onderhouden.
= terechtwijzing.
Sureittlueifung,
3uredit'Oututern, fcbto. (b.) = in elkaar timmeren.
au reben, fcbin. (b.) (einem) bemoedigend,
vriendelijk or troostend toespreken; trachten
te overreden of tot iets te brengen; 3., I.=
aandrang; wat iem. zegt om over te halen;
8. bilft een goede raad kan geen kwaad.
Au'refiten, fcbrn. (b.) = toereiken, toereikend
zijn, voldoonde zijn.
;u'reiten, ft. (b.) = (een paard) berijden,
dresseeren, temmen; 3., (f.) vuortrijden ; auf
op iem. toerijden.
einen a.
pikeur.
u'reiter, en.
ric1), f. = Zurich.
Zurieirer ;
—
see =
'ritter, in.
meer van Zurich.
3u'rirbtett, fcbto. (b.) = klaar maken, gereed
maken, in orde brengen, toebereiden; einen
= iem. leelijk toetakelen.
arg, itbet, fcblintm
toebereider, helper.
Stericbter, m.

i
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= toebereiding, ('t) in-ordeStfriefituttg,
maken.
fcbtr. (b.) = toegrendelen, dichtgrendelen.
(b.) = boos of vertoornd zijn;
3iir'nen,
einem (ob. auf einen) 6. = boos op iem. zijn;
ither einen a. = vertoornd zijn over iem.
au'roftett, fc0 rn (f.)=toeroesten, dichtroesten.
3ur'ren, fcbtv. (b.) = sjorren, vastsjorren.
3uriitt' = terug, achter, achteruit; achterover;
tinter anbern 6. fern = bij ,!anderen achter
zijn; a.! = terug! of achteruit!
3uriici' beben, fcbio.(f.); ff =begeben, ft. (b.)
terug d( inzen; zich -begeven.
3urii (I' 11 it en Oren, fCtip . (la.); :Liege-Um, fcblv.
(b.) = teruglibegeeren; -vergezellen (of met
iem. teruggaan).
Auriici'bOatten, ft. (b.) = achterhouden.
aurihrbebattung, to. = inhouding, achterhouding.
Suriitt'beitaltungdrecljt, f. = achterhoudingsrecht, retentierecht.
befoututen, ft. (b.); r.berufett, ft. (fj.) =
teruglikrijgen; -roepen.
3uriit1'bettgett, fcbio. (b.) = achteroverbuigen,
omvouwen.
auriictibegablen, 403. (b.) = terugbetalen.
gurfierbegelien flit, ft. (b.) = betrekking
hebben op wat voorafgaat.
attriid'biegen, ft. (b.) = achteroverbuigen,
omvouwen, ombuigen.
3uriicrbleibett, ft. (f.) = achterblijven; thuisblijven; (van klokken) achterloopen of naloopen; birder einem 6. = bij iem. ten achter
blij yen.
3urfirjbliciett, fcbui. (b.); =firittgen, unr.(b.);
:budjen, fcbto. (t.) = terug]lzien; -brengen
(ook achteruitbrengen, achteruitzetten); -boeken.
antedateeren,
aurifirbatierett, f(bio. (b.)
onder een vroegeren datum schrijven.
unr. (b.); Atreingen, fcbtv.
(b.) = teruglidenken, -dringen.
unr. (b.); :Melt,
(f.) =
terug mogen ; -snellen.
3uriici'llerbitten, ft. (b.); :erbattett, ft. (b.) =
terugil verzoeken ; -krijgen (or -ontvangen).
= heroveren.
priitterobertt, fcbio.
3uriitrerftattett, fcbto. (b.) = teruggeven,
terugbetalen.
3uriid'fabrett, ft. (b.) = terugbrengen (per
rijtuig of per schip); 3., (f.) = terugrijden,
terugvaren; terugdeinzen.
3wiirt'fabrt, zie ltiidffabr t.
3uriicrfattett, ft. (f.) = terugvallen; teruggekaatst worden; in ben aften ae Ver = weer
in 't oude gebrek vervallen; bad Out fief an
ben afters etamm auritcf ='t goed kwam weer
aan tor in 't bezit van) den ouden stam.
3uriitiltnbett, ft. (b.) = terugvinden; (firP) 3.=
den weg weer vinden.
3uriirrforbern, fcbto. (b.) = terugeischen,
terugvorderen.
auviictliibren, ftbio. (b.) = ter igvoeren, terugleiden, terugbrengen; auf fremben einflut j.
= aan vreemden invloed toeschrijven.
,3urfiergabe, ID. = teruggave.
auriirt geben, ft. (b.) = teruggeven.
(f.) = teruggaan ; achterAuriid'geige)n,
uitgaan (ook
verminderen; auf ben Ur,
tot den oorsprong teruggaan; ber
fOrung a.
St ant ift auritcfgegangen = is niet doorgegaan;

guritcfneleiten.

785

priidtretett.

Zie ook
(van een verloving) afgebroken worden, afgaan.
auriicr N geleiten, f dn.)). (b.); :gegogen= terug
geleiden; -getrokken.
Thafttrge3ogenbelt, tn. = teruggetrokkenheid, eenzaamheid.
ittriicrgreifen, ft. (b.) = teruggrijpon, achteruitgrijpen; (in 't verleden) teruggaan.
attriici'baben, unr. (b.) = terughebben, terugkrijgen.
3uriierbatten, ft. (fj.) = terughouden, achterhouden; tegenhouden, weerhouden, verhinderen; (bie St rtinen) weerhouden, inhouden; feine
ob. mit feiner gneinung 8.= zijn meening voor
zich houden of niet uitspreken.
3uriictbattenb = terughoudend, gesloten,
achterhoudend.
Suriictlytitung, = ('t) terughouden, tegenhouden ; weerhouden, inhouden; terughoudendheld, terughouding.
3uritciliinttnett, fcbto. (b.) = terugkammen,
achteruitkammen.
aurficiltaufett, fcbtv. (b.); :febren, fcbtv. (f.)
= terug- of weer gkoopen; - keeren.
3uriictitontuten, ft. (f.) = terugkomen, terugkeeren, weeromkomen; vervallen, in verval
geraken; er fain nie tnieber barauf surlier =
hij kwam er nooit weer op terug; um tnieber
auf befagten ..t.amtnet 8urfufvfonttett = om
weer op ons onderwerp (terug) te komen.
priittfOnnett, unr. (Ii.) = terugkunnen.
Surfidlunft, zie Rildfunft.
(b.) = achterlaten; laten
3uriitrictfien,
teruggaan; binter ficb 8. = achter zich laten.
Surfidlaffung, tn. — —en = achterlating.
Auriidlaufen, ft. (f.) = terugloopen; achter(uit)loopen.
oriittlegett, fobtn. (b.) = (geld als besparing)
o'verleggen, op zijde of wegleggen; (een weg)
afleggen; er 4at bie biersig attrildgetegt =
achter den rug.
Suriitflegung, = besparing; afleggen;
uacb B. biefe4 Sege& = na dien weg afgelegd
te hebben.
3uriicts tebnen IOW. (b.) = achteroverleunen; untatig lebnte fie fhb in ibrent Geffet
buriict = zij lag zonder jets te doen achterover
in haar stoel.
3uriler g feiten, fdjtu. (ti.); : tenten, WI. (b.);
:teuebtett, fcbtn. (b.) = terugueiden; -wenden
(-sturen); -schijnen of bijlichten (bij 't terugSuriierntarfrn, m.= terugmarsch. [gaan).
auriid'Ittarretiieren, fcbtn. (f.) = terugmarcheeren, terugtrekken.
auriierntetben firk fcbtb. (fj.) = zijn terugkomst
maiden.
unr. (la.) =
oriicrlintijgen, unr. (b.);
teruowilien, -moeten.
8ttriittnabitte, — = terugneming (van
zijn woord, van waren enz.); herroeping (van
een edikt).
oriitrneftten, ft. (ft.) = terugnemen, wegnemen, (zijn woord, belofte e. d.) terugnemen,
herroepen.
3uriicis niittgett, TOW. (b.) = noodzaken terug
te faan.
3unicr4raffett, fcbtr. (1) = terugspringen,
teruakaatsen; (van schrik) terugdeinzen.
3uriict recbtten, ftv. (b.); :relfett, fcbm. (f.)=
teruggrekenen; - reizen.
!Ow. (f.) =
Suriictireiten, ft. (f.);
terugfrijden (of achteruitrijden); -rollen.
VAN GELDEREN, DtattiCh VVoordenboek. I.

31triictillrubern, fcbtu• (f . ); = rufen, ft. (b .) -=--teruggroeien (of achteruitroeien) ; -roepen.
3uriitti fagen, a,.); : fcbaffen, (b.)
terugg zeggen (of antwoorden) ; -bezorgen.
auriid'ilfdiatien, fOtv. (b.); r.fd)aubern, ftbtr.
(1.) = teruggklinken; -huiveren.
3uriicilf4lauett, idol:). (b.); :ftijenrijen, gnu.
(fj.); grbicteit, fcbtn. (b.) = teruggzien (of
achter zich zien); -jagen; -zenden (of -sturen).
8nrildittieben, ft. (b.) = terugschuiven of
ierugduwen, achteruitschuiven, op zij of wegschuiven; einem ben %lb a. = den eed aan
iem. terugwijzen.
Prild' fdiiffen, 14tv. (f.); z iAta g en, ft. (b.) =
terugilvaren; - slaan.
jleirben, ft. (f.);
f011)
3uriirrIlf4
(b.) = terug sluipen ; - sleepen.
3uriitrfcbliefiett, ft. (b.) = uit de gevolgen
tot de oorzaak besluiten, terugredeneerende
tot een besluit komen, terugredeneeren.
3ttriict'frbuellen, fcbtn. (b.) = terugwerpen,
achteruitwerpen; 3., (f.) = terugspringen,
losspringen.
fcbip. (f. u. b.); =fibreiben,
ft. (b.) = teruggschrikken (terugdeinzen or
afschrik ken) ; -schrij ven.
3uriiti'llfebreiten, ft. (i.); :feben, ft. (b.) =
teruggstappen (of achterwaarts st.); - zien.
3urild'Ilfebnett
fcbtv. (b.) nod); 4enbett,
unr. (b.) = teruggverlangen; -zenden.
3uriictletwn, TOW. (l.) = op zij zetten, wegzetten (als onbruikbaar bijv.); einen 8. = iem.
achterstellen, verongelijken; ook iem. achteruitzetten; ba& bat ibn febr 8urildgef4t = dat
heeft hem erg achteruitgezet (wat zijn vermogen betreft).
3urficrfelfung, —, —en = terugplaatsing,
achteruitplaatsing ; achterstell in g, verongelij kin g, vgl. suriictfe ten.
attriittfinten, ft. (f.) = achterover- of terugzakken (in de kussens bij y.); terugzinken,
weer vervallen (in de ondeugd bijv.).
mtriitt'llfOrennen, farm. (f.); :10ringen, ft.
(f.) = terugg galoppeeren (of -rennen); -springen (achteruitspringen).
8urilcrftetfen, fOna. (J.) = achteruitzetten,
terugzetten; ein 2ocb = een stap teruggaan. wat retireeren, een toontje lager zingen.
3uriicrfteb(e)n, um (b. u. f.) = achterafstaan,
op den achtergrond blijven; fjinter einem 5. =
bij iem. achterstaan, voor iem. onderdoen.
3uriirrfteffett, fcbtn. (ti.) = op zij of wegzetten;
(een kiok) terugzetten; (iem.) uitstellen, op
een lateren dag laten komen.
3ttriiirftof/ungdtraft, tv. = terugstootende
kracht.
3uriidltra1len, fcbtn. (b.) = terugstralen,
terugkaatsen , terugwerpen; terugstralen,
terugschijnen, terugvallen.
3nriictiftreldien, ft. (Ii.) = terug-, op zij- of
wegstrijken.
3uriidiftiir3en, frbin. (f.) terugvallen, achterovervallen, achteroverstorten; terugvliegen
terugstormen.
(f.) = achteruitwankeaurficrtaumeitt,
len, terugwankelen.
3uriicrtrethen, ft. (b.) = terugdrijven.
auriid'treten, ft. (f.) = terugtreden, achterwaarts gaan; aftreden, zijn ontslag nemen;
op den achtergrond treden; (bon ber
fung) zich terugtrekken; (van 't water) binnen zijn oevers terugkeeren.
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Zie ook 6.
Attriliftun, unr. (b.) = terugdoen, terugbrengen of terugzetten; einen ecbritt 3. =
een stag achteruit doen.
3urihrtierfeilett, fcbtv. (b.) = terugbrengen
(in den vroegeren toestand); (een leerling in
een lagere klasse) terugzetten, verlagen; ftdj
3. = zich verplaatsen (in vervlogen tijden).
fcbm . (b . ); :thanbern,
(1.); :: Iveidien, ft. (f.) = terugllwentelen;
-trekken (of -reizen, -gaan); -wijken.
auriicfluelfen, ft. (b.) = (iem.) afwijzen; (een
geschenk) van de hand wijzen, bedanken
voor; (een getuige) wraken, afwijzen; (een
beleediging) van zich wijzen; eitten auf ettti. 3. =
iem. op iets terugwijzen.
3urfttf Oiverfen, ft. (b.); : Widen, Wu. (ti . ) =
terugilwerpen (of -kaatsen); -werken.
3urittriluotten, unr. ((i.); 4niinfebett, fcbtn.
(b.) = terugliwillen; -wenschen.
3uriirt130ien, fcbtv. (b.); :3iiblen, fcbtv. (b.) =
terug betalen ; -tellen.
3uriitt3lebett, ft. (b.) = terugtrekken; (een
mil. post, een wetsontwerp) intrekken; (zijn
woord) terug- of intrekken; 3., (f.) terugtrekken, terugkomen (in de vroegere woning);
fief) 3. = terugtrekken (van troepen); zich
terugtrekken (in de eenzaamheid); ficb ben
ben Oefcbliften a. = zich uit de zaken terugtrekken, uit de zaken gaan.
3u'ruf, tn. = toeroep, aanroep, kreet; bur
8.
bij acclamatie.
3usrufett, ft. (b.) einem = toeroepen.
au'runben, icip-n. (b.) = afronden, rond maken.
toerusten, uitrusten.
au'riiften, fcbtv. (lj.)
ur3eir = tegenwoordig.
-n = toezegging, belofte; toeu'fage, tn.
stemming.
3Wfagett, fcbtv. (b.) = beloven, toezeggen;
bevallen, (goed) bekomen; [voorzeggeni;
kunnen me niet
etilde fagen mir nicbt 3u
bebekoren; biefe Speife fact mir nicbt 5u
komt mij niet; bie %ingelabenen baben fart
ate augefagt = beloofd to komen.
3ufant'nten = tezamen, samen, bijelkaar, bijeen; 3. arbeiten = samen of met elkaar werken;
aan elkaar werken.
3ufain'tnenarbeiten, faun. (b.) = samenwerken; aan elkaar werken; bijeenkrijgen met
werken.
3ufamluenbattbettt, fcbtv. (b.): ficb ein
= een japonnetje bijelkaar scharrelen.
cbett
sufaut'utenitaffen, icillv. (b.) = als een bal in
elkaar rollen, (de vuisten) ballen.
3ufamlnenbegeben firb, ft. (b.) = bij elkaar
komen.
3ufaut'utettbe1altett, ft. (t.) = bijeen- of bijelkaar houden.
3ufaut'utenbeifien, ft. (b.) = (de tanden) op
elkaar bijten.
3ufant'utenlIbefontmen, ft. (lj.); Aterufen, ft.
(b.) = bijeen- of bijelkaarllkrijgen; -roepen.
aufattemenberufung, tv. = bijeenroeping.
3ufautIneullbetteitt, faun. (b.); :binben, ft.
samen- of bijeenlibedelen, -binden.
(t;.)
3ufauftnettlIblafen, ft. (M.); =bleiben, ft. (f.) =
bij el kaar blazen; -blijven.
aufautInettborgen, fcbtn. (ti.) = bijelkaar
borgen.
aufaut'utenbreMen, ft. (1.) = in elkaar of ineen zakken bezwijken, neerzijgen.
3ufaut'utenbriugen, unr. (b.) = bijeen- of bijelkaar brengen

Sufautlitenbrueb, tn. = ineenstorting, val,
krach.
3ufautluenbriittgett, fcbtu. (b.) = samen- of
ineendringen, opelkaar dringen.
aufamlnettbreben, f to. (b.)=inelkaar draaien.
3ufant'utenbructen, fcbtv. (b.) = in Min (boek)deel drukken; (heel wat) afdrukken.
gufant'utenbriirten, Tapp . (b.) = samendrukken, inelkaar drukken.
3ufant'utenfa1ren, ft. (b.) = bijeenbrengen;
3., (f.) = tegen elkaar botsen; (met iem.)
samengaan; (van schrik) opspringen, beweging
van ontsteltenis maken, hevig ontstellen.
Bufannuentaff, m. = ineenstorting.
aufantlitenfatten, ft. (f.) = inelkaar vallen,
instorten, in puin vallen; vervallen, afnemen;
samenvallen.
3ufautIneulfaften, fcbm. (b.); :faffett,
(n.)
= samen llvouwen ; -vatten.
aufam'utenfaffung, tn. = samenvatting.
aufam'utenfinbett, ft. (b.) = samen- of bijeenvinden, WO 3. = toevallig bijeenkomen,
elkaar ontmoeten.
samen- of in3ufaut'utenfierbteu, ft. (b.)
eikaar vlechten.
3ufam'utertfilden, fcbin. (t.) = aan elkaar lappen; (een boek e. d.) bijelkaarflikken, semenHansen.
gufam'utenflieften, ft. (f.) = (van rivieren)
samenvloeien, samenkomen; (van kleuren) in
elkaar- of ineenvloeien.
= samenloop, samen3ufattemettftuti,
vloeiing (van rivieren); ineenvloeiing (van
(kleuren); toeloop (van menschen).
3ufatu'utenfrieren, ft. (f.) = aan elkaar vriezen,
vastvriezen.
3ufant'uteuffigett, fcbiti. (ti .) = samenvoegen,
bijelkaar of bijeenvoegen.
3ufaufutettfiibren, fcbtv.(b.)=Neenbrengen.
3ufaut'utengebett, ft. (b.) = verbinden, trouwen.
aufaufutengeb(e)tt, unr. (f.) = samengaan,
samenloopen, in elkaar loopen; vervallen, afvallen, verminderen.
3ufautIttengebbrett, fcbtv. (ti.) = bijeen- of
bijelkaar (be)hooren.
Aufant'ntengeOrig = bijeenbehoorend.
Bufauentengebiirigreit, - = ('t) bij-elkaarbehooren, verband, homgeneiteit.
3ufaut'utettgefeften, fd)m. (b.) = bij elkaar
voegen of doen, verbinden.
3ufaut'utenglefgu, ft. (b.) = bijelkaar of aan
elkaar gieten.
3ufant'utettgren3en, fcbtv. (4.) = aan elkaar
grenzen.
= vastheid, samenhang;
3ufaut'uten1jaft,
overeenstemming.
3ufaut'utenbalten, ft. (b.) = samen- of bijelkaar houden; ontzien, sparen; tegen elkaar
houden (ter vergelijking); een blijven, verbonden blijven, elkaar trouw blijven.
aufaut'utenbang, m. = samenhang; verband;
betrekking; overeenstemming; Me porter fm
B. = in ('t) verband; icb bin att& bent 8. gefoinnen = ik ben den draad kwijt geraakt.
3ufaut'utenbaugen, ft. MO= (eig.) aan elkaar
hangen, met elkaar verbonden zijn; (fig.)
samenhangen; iniffen Cie biefe sZeicbtobte
aufammenblingt? = hoe die geschiedenis in
elkaar zit?
3ufatit'utenbiingen, fcbtv. (b.) = bij- of aan
elkaar (op)hangen ; oolc = auf a in at e n.
bangen.
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Zie ook %„
3ufautlatenbauett, ft. (n.) = aan stukken
houwen, in de pan hakken; afrossen.
Aufatulttettbilufett, fctr. (.) ------ opeenhoopen,
opeenstapelen.
3itfain'utenOeftett, icOni. (b.) =-- aan elkaar
hechten of naaien; (een boek) innaaien.
3ufant'uten1joi1ett, fcbrii. (f.) = dichtgaan (van
een wonde).
ptfattentenbetien, TcDto. (lj.) = tegen elkaar
op- of aanhitsen.
Aufantintenfaufen, fcbtn. (tj.) = bijelkaar koopen, opkoopen.
aufatnIttenfetteu, fct)tn. (f.) = aan elkaar
ketenen; aaneenschakelen.
ufanententettunn, in. = aaneenschakeling.
' ufant'inentlanci,in.= samenklank, ('t) samenstemmen, overeenstemming.
3ufauentenfia00en, fcbtn. (b.) = (een mes)
dichtknippen, dichtdoen; 3., (f.) = in elkaar
zakken, dubbelslaan, als een knipmes buigen.
3ufantIttenflebett, fcbtn. (b.) = aan elkaar of
vastkleven; vastplakken.
aufauentenfleiftern, fcbtv. (tj.) = (met stijfsel)
aan elkaar of vastplakken.
Aufauenteuffingen, ft. (f).) = (mit ben (Mtdfern)
klinken; samenklinken, harmonideren.
Aufant'inenifittern, fcbtn. (b.) = samenflansen.
aufautfittenfnii0feit, fitiv. (.) = aan elkaar
knoopen.
3ufantInettfoinnten, ft. (f.) = samen- of bijeenkomen; fcbarf mit einem 6. = een hevig
dispuut met iem. hebben.
3ttfantInento04ein, fcbtr. (b.) = samenkoppelen.
3ufatuluentranten, lc*. (lj.) = bijelkaarpakken.
3ufant'ntentriecOen, ft. (f.) = bij elkaar
kruipen.
8ufanentenfunft, iv. -, ..fiinfte = samenkomst, bijeenkomst.
3ufant'nteuleMsent, zie Iiipperit.
aufantItteniaffen, ft. (n.) = samenlaten, bijeen- of bij elkander laten.
3ufanentenfauf, m. = samenloop; (van rivieren ook:) samenvloeiing.
3ufauftnettfaufen, ft. (f.) = samenloopen,
tehoop loopen; samenstroomen; (van kleuren) in elkaar loopen; (van stoffen) krimpen;
(van melk) schiften, klonteren, stremmen, in
elkaar loopen.
3ufant'inen1aut, m. = samenklank.
AufatnIttentebett, fcbtn. (lj.) = samenleven,
met elkaar leven.
ittfant'nteniegett, fcbtn. (b.) = bij elkaar leggen; (een brief, servet) opvouwen.
Aufantittenteiben, ft. (b.) = bijelkaar leenen.
3ufain'ittenterett, ft. (n.) = samenlezen, bijelkaar lezen of bijelkaarzoeken; met elkaar
lezen ; (heel wat) aflezen.
6itfantIttenflegen, ft. (1).) = bij elkaar liggen.
3ufant'nteitliiten, fcfPv. (li.) = aan elkaar soldeeren.
3ufantInenntaMen, Kin). (h.) = bijelkaar doen;
samendoen.
3ufanfutenijnageln, fir. (b.); miiion, fcbtv.
(b.) = aan elkaar spijkeren; a. e. naaien.
3ufam'inettne4iten, ft. (b ) = bijelkaar nemen;
(de kleeren) opnemen; bie MOO 3. = de
hakken tegen elkaar slaan; feine eebanfen
f. = goad nadenken; (zijn krachten) vergaren, samenrapen; WI) 3. = bedaren, kal-

l

meeren, zich vermannen, zich bedwingen, zich
beheerschen, rustig nadenken.
3ufant'utett4affen, fcbtn. (b.) = tegen elkaar
passen, bij elkaar passen.
3ttfantlitentiferMen, fcbtv. (b.) = bij elkaar
brengen (in 'tzelfde perk, in dezelfde omsluiting); samenpakken, opeenpakksn.
3ufattenten0froOfert, fcbith (b.) = samenproppen, samenpakken.
3ufaufmettraffett, fcbtn. (b.) = samenrapen;
bijeenrapen; lid) 3. = zijn krachten bijeenrapen, een uiterste poging doen.
3ttfaneutenrecOnen, fcin. (b.) = samentellen,
bijeenrekenen.
3ufantlitent amen, fc4tu. (b.) = bijelkaar rijmen; (heel wat) afrijmen; met elkaar in
overeenstemming brengen; tiff) 3. = op
elkaar rijnaen; rij men, overeenstemmen, met
elkaar strooken.
3ufant'utettreiflen, ft. (b.) = neerhalen, afbreken.
3ufant'ineureiten, ft. (f.) = samen of met
elkaar rijden; 3., (b.) = (een paard) afrijden,
balfdood rijden.
3ufantInenrennen, um. (f.) = tegen elkaar
aanrennen.
3ufain'utenrollen, fcMv. (b.) = inelkaar rollen,
oprollen.
3ufauftnenrotten flit fc0n3. (lj.) = samenrotten, samenscholen.
3ufaufmenrottung, tn. -, - en = samenscholing.
3ufamlnenriiden, laity. (b.) = bijelkaar schuiven; a., (f.) = op- of inschikken, opschuiven,
bij elkaar schuiven; plaats maken.
3ufatinnenruf, m. = bijeenroeping.
3ufanentenrufen, ft. (b.) = bijeen- of samenroepen.
3ufanentenrii4ren, fittn. (b.) = onder elkaar
roeren, mengen.
3ufantlitenfitarett flit, fc0tv. (b.) = zich bijeenscharen.
3ufamfinenfrijarren, fctn. (b.) = samenschrapen, bij elkaar schrapen.
3ufam'inenfdytufeln, Ptiv. (O.) = bijelkaar
scheppen, op een hoop scheppen.
aufaunnenfrbirftten, Ecru. (b.) = opstapelen.
3ufanentenfc0lefmt, ft. (lj.) = (een stad) platschieten ; (menschen) overhoopschieten; (geld)
bijelkaar leggen; 3., (f.) = samenkomen (als
de stralen van een cirkel).
3ufant'utettfclitagen, ft. (h.) = in elkaar of
in stukken of kort en klein slaan; (een ledikant e. d.) in elkaar slaan, opslaan, opzetten;
(een karpet) in elkaar slaan; Me 9Abfiitie 6.=
de hakken tegen elkaar slaan; (geld, goederen) bijelkaar brengen, opeenhoopen; 3., (ij.
u. f.) = tezamen of tegelijk slaan; tegen
elkaar slaan; dichtslaan, dichtklappen; bie
Geffen fcbtugen fiber ibm automat = de
golven sloten zich over (boven) hem.
aufauentenfitlietett, ft. (b.) = aan elkaar
sluiten of ketenen; op of in elkaar sluiten;
(de gelederen) sluiten.
gufanentenfdpnel3en, ft. (b.) = aan elkaar
smelten, ineensmelten; 3., (f.) = smelten;
wegsmelten, wegslinken.
aufaitt'utettfMntieben, fcbtn. (b.) = aaneen of
aan elkaar smeden; samen of tegelijk smeden.
aufant'utenftbutiegen fir#, te§tr. (O.) = zich
tegen elkaar aanvlijen.
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Zie ook W.
infanententstutterett, fchtv. (4.) = bij of in 3nfamlitentretben, ft. (h.) = bijeendrijven;
elkaar knoeien, samenflansen.
bijelkaar krijgen, opdoen.
ittfant'utenfdptiiren, icbtu. (4.) = in of aan 3ufam'nteittretett, ft. (f.) = bijeenkomen;
elkaar rijgen, samensnoeren; dichtsnoeren.
gemeene zaak maken, zich verbinden, zich
Aufant'ntettfcigerfen, fctv. (f.) = ontstellen.
vereenigen.
3ufamIttettfchreibett, ft. (I).) = aaneenschrij- 3ufam itttentttn, 'unr. (t.) = bijelkaar doen;
ven; bij elkaar schrijven, schriftelijk bijeen- fich 3. = zich vereenigen.
roepen; (heel wat) afschrijven.
Aufatn'ntettly aCen, ft. (f.) = samen- of aan
3ufauententchrum0feit, fatty. if ) = ineen-, elkaar groeien.
in- of samenkrimpen, in rimpels trekken.
3ufamlnentuchen, fciPv. (b.) = opeenwaaien.
aufanemenfchiittein, fcttv. (tj.) = door elkaar 3ttfauenteitiverfett, ft. (b.) = bijelkaar werschudden.
pen, overhoop werpen; vermengen; verwar3ufamlnenfrhiittett, fcbtv. (lj.) = bijelkaar ren, door elkaar gooien.
doen, ondereenmengen.
3ufantsmentoittbett, ft. 001= in elkaar vlechten.
3ufamIttenfditvciten, fchtu. (4.) = aaneen- 3urauenteittvirrett, fcbm. (b.) = samenwerken.
smeden, aaneenwellen.
3ufattententniirfcht, fcbtv. (4.) = bijeengooien,
mengen; aufammengetviirfelte (releftfcbaft =
Sufamimettfein, f. --- = samenzijn.
3ufttnemettfe1ien, fdnv. (b.) = bij elkaar zet- bont gezelschap, allegaartje.
ten; samenstellen, inelkaar zetten; fief) 3. = 31tfamintett3d1len, fdp). (b.) = samentellen.
samengesteld zijn, bestaan (uit).
3ufttnentett3lehen, ft. (Ij ) = (troepen, letter3ttfant'utenfOung, to. -, -en = samenstel- grepen e. d.) samentrekken; in elkaar trekling, bouw.
ken; 3., (i.) = samen gaan wonen; fief) 3. =
samentrekken, zich samentrekken; V.90ifen
3ufant'utettfittien, ft. (f.) = inelkaar zakken.
afeben ficb aufammen = pakken zich samen.
3ufanemenli#en, ft. (b.) = bijelkaar zitten.
3ufamlnettftlannen, fcfnv. (l.) = bijelkaar 3itftutentett3tniittgett, lAtr. (lj.) = met geweld
[samenvoegen.
aan- of inspannen.
t3ufatnti, zie f a in ti.
Attfant'ntettiVarett, fchM. (.) = bijeensparen. 3u'fa1, in. = toevoeging, bijvoeging; toevoegsel, bijlage, aanhangsel, naschrift.
Stitam'menfOici, f. = samenspel.
guianentenfOreMen, ft. (b.) = bijelkaar- of an'failartifet, in. = additioneel artikel, aanbijeenbrengen, samenvoegen.
vullingsartikel.
3ufaminteitftecren, fcbtr. (b.) = aan elkaar 3it'fchan3en, fcbtv. (tj.) = bezorgen, toestoppen.
steken, vaststeken; bijelkaar zitten; (de hoof- 3ultharren, fcfpv. (b.) = toegooien of dichtden) bijelkaar steken.
gooien (met aarde).
3ufattetnenfteh(e)n, unr. (b.)= bijelkaar staan; 3ulthaucit, icfpv. (ti.) = toezien, toekijken;
gemeene zaak maken, naast elkaar staan.
einem 3. = naar iem. kijken.
3ufant'utettfteffett, ichtu. (b.) = samenstellen, attifchauer, tn. - g , - = toeschouwer; [als
samenvoegen, bijelkaar plaatsen; rangschiknaam van een periodiek blad : waarnemer,
ken, ordenen, classificeeren; (den uitslag van
spectator].
de verkiezingen) opmaken; vergelijken; col- Sulchatterrautn, m. = ruimte voor de toeschouwers of voor 't publiek, zaal.
lationeeren.
3ufant'utettftettern, fchtt). (tj.) = bijeenbren- 3ulchaufeln, fchiv. (b.) = toe- of dichtscheppen.
gen, opbrengen.
3u'rchictett, icbtv. (f).) = toezenden, sturen.
3nfant'utenftintnten, fatty . (4.) = tot overeen- 3u'frhiebett, ft. (b.) = (een grendel) toe- of
dichtschuiven; (iem. jets) toeschuiven; einem
stemming brengen, gelijkstemmen; overeenetto. 3. = (ook) iem. lets aanwrijven; einem
stemmen.
ben (gib 3. = den eed opleggen.
aufant'ntenttopPeln, fdpv.(0.)=bijeenzoeken,
-garen, -rapen. -scharrelen; samenflansen.
3u7cfyiefien, ft. (h.) = (geld) toeleggen, bijnt.
=
schok;
botsing
(van
voegen;
auf efnen 3. = op iem. losvuren,
Suratzentettfto#,
treinen); aanvaring (van schepen); fig. bot- schieten; 3., (f.) = toeschieten; (auf efnen)
toeschieten, toesnellen.
sing, conflict.
3ufant'mcitftofgtt, ft. (b.) = tegen elkaar aulthittg, m. = toewijzing (bij een verkoop),
gunning (bij aanbesteding e. d.), toeslag; bijstooten; (in aim vijzel) fijnstooten; (buizen)
voeging, toevoeging.
in elkaar steken, samenvoegen; 3., (i.) =
tegen elkaar stooten, met elkaar in botsing 3ulthlagen, ft. (h.) = toe- of dichtslaan; (iem.
komen (ook fig.); tegen elkaar aankomen, den bat) toeslaan; (bij een verkoop) toewijzen;
er op losslaan; (de onkosten) er bij voegen;
samenkomen.
Aufanetnenftriinten,fcbtv.(f.)=samenstroomen. A., (f.) = toeslaan, dichtslaan; [Me Kranei
=
met
stukjes
bat
mit nicf)t augefCagen = is mij niet goed
3ufant'utettftiicfc(On, fchtv. (l.)
en beetjes bijelkaar brengen; lappen, weer bekomen].
heel maken.
aulchiiiger, tn. = voorslaander (bij den smid);
ook iem. die er maar opslaat.
Sufaut'utenftur3, m. = instorting, ineenstorWfMlagOorto, f. = strafport(o).
ting; val.
.
(1.)
=
instorten,
inu'ichlagiSifblifett, f., :farte, ID. = suppletie3ufattemettftiiraen, ichtp
biljet.
vallen, inzakken; fig. vallen, ineenstorten.
aufant'utentragen, ft. (b.) = bijeenbrengen, Sitiffigag4fteuertt, v. = opcenten.
Auleigeifelt, ft. (h.) = aanslijpen.
vergaren.
aufamlnentreffen, ft. (f.) = elkaar ontmoe- 3uldge00en, fcfflv. (l.) = aan- of toesleepen.
ten; mit einem a. = iem. toevallig aantreffen of 3u'llfc411e.ften, ft. (h.); 4chmeMett, ft. (h.) =
toe- of dichtlisluiten; -smijten.
ontmoeten ; samenvallen (van gebeurtenissen);
bijelkaar passers; ba0 3. = de ontmoeting; 3111 fdintel3en, ft. (O.); 4dintieren, 401 0.)
't samenvallen; de samenloop (van omstan=fetptaftett, fchm. (n.) = dicht- of toe II smelten ;
-smeren; -gespen
digheden).
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8st'fdjita44nt, fcbir. (b.) = toehappen; 3., go
= toeknippen, dichtknippen, toeslaan.
ultipteibefirett, f. = Bufcbneibetifcb.
uldmeibenteffer, f. = uitsnijmes.
o'fdyneiben, ft. (j.) = (een kleed) knippen,
uitsnijden.
uldnielber, m. = knipper, coupeur.
uldinelbetifit, in. = werktafel, kniptafel of
snijtafel (van kleermaker of schoenmaker).
3it'frinteien, fcbtv. (f.) = toesneeuwen, dichtsneeuwen.
m. = snit, fatsoen, coupe; inrichting, gedaante.
3uldiniirett, fcbtv. (b.) = toerijgen, dichtrijgen,
toebinden; toesnoeren.
3ulrbrauben, fcbtv. (b.) = toeschroeven, dichtschroeven.
3Wftfirelben, ft. (lj.) = (er) bijschrijven; (iem.
iets) toeschrijven; [opdragenj; er bat e4 ficb
felbft 3u3ufcbreiben = zichzelf te wijten.
au'fitreien, ft. (b.) = toeschreeuwen, toeroepen.
o'ffigeiten, ft. (f.) = aanstappen; tiAtig 3.=
flunk aanstappen; auf einen a. = op iem. toestappen.
= schrijven, brief, letteren,
3u'lcbrift,
missieve; [opdracht].
AultOriftlici) = schriftelijk.
Slefript, in. = aanvulling, bijbetaling; voorschot; toeslag, bijslag; (bij boekdr.) overvellen, overbladen.
Sulrfx#11taffe, :herein, m. = voorschotkas.
3u'fituftern, fcbiv. (b.) = toestoppen, bezorgen;
bijdragen.
(s.) = (er) bijdoen, bijgieguldpitim,
ten; toegooien, dichtgooien, vullen, dampen.
(b.) = (iem. jets) onder
Bede beloven of verzekeren.
3ille1jen, ft. (b.) = toezien, toekijken, opletten, oppassen, zorg dragen ; bem Spiele 3. =
naar 't spel zien; biefem &then loon icb nicbt
. = niet aanzien; rteb bu 3u, ivie bu mitibm
fertig /Writ = zie maar, hoe je 't met hem
klaar speelt; ba4 8. fvftet nicbt4 = zien kost
niets; ba mag er 3. = laat hem maar oppassen; icb batte bcO 8. ik kon toekijken.
3usfelonb4 = zichtbaar, zienderoogen.
3111enben, unr. (b.) = toezenden.
fcbiv. (b.) = bijvoegen, toevoegen;
(er bij) inschieten, (er op) toeleggen; toezetten
of dichtzetten; einem a. = iem. aanvallen,
aangrijpen; in 't nauw brengen; iem. aanpakken (fig.); (ber afctf*) aanspreken; er fiat
nicbt4 aubureoen niets bij te zetten, niets
te verliezen; icb babe babel augefev=ik heb
er op toegelegd; hem (4olb Rupfer j. = koper
bij 't goud voegen.
Au'ficOrn, fcbiv. (b.) = verzekeren, vast beloven, waarborgen.
300erren, fcbtv. (b.) = (toe- of dicht)sluiten.
3ulplefen, fcbtv. (b.) = toespelen.
3us fplilen, fcbtv. (ti.) = aanpunten,puntig of
scherp maken; ein Cbtaikben Sum 8, = een
glaasje op de valreep, tot slot; fief) 3. =
puntig uitloopen; erger of scherper worden.
zie 8ufl)rucb.
Sullniute,
Aulprestett, ft. (b.) = (iem. vriendelijk, kalmeerend) toespreken; (moed) inspreken ; (iem.
een bezit, een recht) toekennen, toewijzen;
ber alai* Rettig a. = de limb terdegeaanzich to goed doen
spreken; bent %f fen
bevallen, behagen;
san
eten; [einem

3

g

einem Wan 5.= met een plan strooken; einem
vb. bei einem 3. = bornnecOen].

3u'f4iredjung, tn. — = toewijzing.
= toespringen.
ullnIttgett, ft.

u'fpructi, m. = (troostende, bemoedigende)
3toespraak,
vertroosting, ('t) toespreken, vrien-

delijke aandrang; ber 3aben, ber Staufmann bat
bid ob. guten 8.= veel aanloop, veel te doen,
een goede klandizie; Stleifen finben bid 8. =
hebben veel aftrek.
su'f0iinben, fcbtv. (b.) = toesponnen, despon
(er) op doen.
aultaitb, m. = toestand, staat; 8 tt ft lin b e
friegen = 't op de zenuwen krijgen.
auftan'be foininen = tot stand komen,werkebringen ob. mit ettu.
lijkheid worden; etiv.
j. foramen = jets tot stand brengen, volbrengen of klaar spelen.
u'f-tiinblo = bevoegd, competent.
u'itattbtgfeit, tn. — = bevoegdheid, competentie.
SultanbigfeitHrei4, in. = bevoegdheidskring, bevoegdheidsgebied, ressort.
pitatiten, zie flatten.
aulteden, fcbtv. (lj.) = toesteken, dichtsteken,
dichtspelden; einem ettu. 3. = iem. iets toestoppen.
gulteb(e)n, um (b.): bcO ftebt ibin au = dat
is hem geoorloofd of toegestaan, komt hem toe;
dat past, voegt hem; [ook = 3u g efte b e n].
Aultettext, fcbtv. (b.) = toemaken, afsluiten,
barricadeeren; einem ettv. 3. = iem. lets ter
hand stellen, doen geworden; (een dagvaarding e.d.) beteekenen.
Sulteaung, = overhandiging; beteekening.
[3ulterben, ft. (f.) = door sterfgeval toekomenj.
3ulteuern, fcbtu. (b.) = bijdragen; 3., (f.)
(auf einen ,f'afen: op een haven) aa,nsturen,
toesturen.
3ultintutett, fcbtv. (b.): einem, einer Uteinung
5. = met iem., met een meening instemmen
of 't eens zijn; (ettv.) toestemmen, toestaan.
Sultimmung, toestemming, instemming.
3ultoOfest, fcbtv. (b.) = toestoppen, dichtstoppen, stoppers, lappen.
fcbtv. (b.) = kurken.
3ultoten, ft. (b.) = toe- of dichtstooten, (er
op) toe stooten; 8., (f.) = (van jets onaangenaams) overko'men, gebeuren; ibm ift ein
ungtUcf augeftof3en = hem is een ongeluk
overkomen, hij heeft een ongeluk gehad.
aultreben, fcbtv. (b.): einem Bide 5. = op een
doel afgaan.
aultriimen, fcb (f.) = toestroomen.
3ultiitOett, fcbtv. (b.) = bedekken, toedekken.
fcbtn. (f.) auf einen =
offtiirnten,
op iem. toevliegen, aanstormen.
fatsoeneeren;
optooien,
au'fhttien, fcbiv. (b.)=
uitdossen; africhten, dresseeren.
= te voorschijn, voor den dag.
Sulat, in. = bijmengsel; bestanddeel; iets er
bij, iets extra's; versnapering; (bij den kleermaker) verschot.
— = extraatje, versnapeauliitten, f.
ring, toetje.
zie 3utulicb].

3uleitett, fcbiv. (b.) = toedekken, toebedeelen;
(gerechtelijk) toewijzen.
aut'Obett, f. = Zutfen.
metragen, ft. (b.) = toedragen, aandragen;
dj
overbrengen, aanbrengen, (ver)kiikken;
zich toedragen, gebeuren, gean.
4,
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attstrager, m. = aanbrenger, (ver)klikker.

8utremerer, tv. —, —en = aanbrengerij,
verklikkerij.
= goed, voordeelig, nuttig, heilzaam, gezond.
— = nuttigheid, heilSulreglid)teit,
zaamheid.
I. gu s tratten, fcbto. (j.) einem ettv. = iets van
iem. verwachten, iem. tot iets in staat achten;
bent traue idj a1I0 su = dien acht ik tot alles
in staat; ba4 batte icb bent kleinen nicbt 6u.
getraut = niet achter dien kleine gezocht;
icb babe ibm au bid augetraut = ik heb hem
overschat.
= vertrouwen; babe B.
If. an'trauen,
au mir = stel vertrouwen in mij, vertrouw mij.
= vertrouwend, vertrouwelijk; 5.
gegen = vertrouwelijk met.
att'traullebieit, to. — = vertrouwen, vertrouwelijkheid.
getreffett, ft. (b.) = waar blijken, opgaan,
doorgaan, uitkomen; feine Zebaubtung trifft
nicbt au = gaat niet op ; 6u tr ef f enb = juist,
passend.
3ulretett, ft. (b.) = toe- of dichttrappen; 8.,
(f.) = nadertreden; einem lerein 6. = tot een
vereeniging toetreden.
3ulrinten, ft. (1.) = doordrinken, verder
drinken; einem 3. = iem. toedrinken, iem.
met drinken voorgaan, iems. gezondheid
drinken.
3u'tritt, nt. = toegang, recht van toegang.
5irtutirl) = gedienstig, voorkomend, vrienrdelijk, lief; indringerig, vleiend.
Sn'tutlitteit, io. — = gedienstigheid enz.
I. 3ustun, unr. (b.) = toe- of dichtdoen; (er)
bijdoen, bijvoegen.
II. Suitun, = toedoen.
5u f tunlid), zie butulicb.
Au'bertiiffig betrouwbaar, vertrouwbaar,
waarop te rekenen valt,geloofwaardig;solide.
Su'berlaffigfett, rb. — = betrouwbaarheid;
zekerheid; geloofwaardigheid; soliditeit.
8u'berfafifid), zie auberldffig.
Steberiiitjt, to. — = vast vertrouwen, gerustheid (op de toekomst); stellige verwachting.
3u'berfiebtfid) = vertrouwend, vol vertrouwen,
gerust; met vertrouwen.
— = gerustheid, zekerSullerfirbttirbrett,
heid, stellig vertrouwen.
3ublet' = teveel; met klemtoon op au : a u
bi e
attbor' = tevoren; vroeger, eertijds; vOZtr
alles, eerst.
Atthor'bebenten, unr. (b.) = vooraf bedenken.
Autlijr'berft = eerst, vooraf, voor alles, allereerst, in de eerste plaats, vooraan.
3uborloinnten, ft. (f.) = voorko'men, voor'komen; ber Zefegrabb ift bem atiicbtling stv
borgefommen = voor'gekomen, te vlug afgeweest; Cafe fommen meinen eitnicben subor =
voorkomt mijn wenschen; ether feranfbeit
6. = een ziekte voorko'men.
uborloutntenb = voorko'mend, gedienstig.
utiorlommenbeit,tv. – voorko'mendheid.
3itbor'tutt, nor. (b.): einem in einem Zinge
a. = iem. in iets overtreffen, de loef afsteken.
Su'inad* m. —ed = aanwas, toewas, aangroeiing, vermeerdering; B. an ob. bon Zermi3gen = vermeerdering van vermogen.
ittluttdifett, ft. (f.) = toe- of dichtgroeien;
cin grofor %orteit ift ibm 5ugeroad)fert = is

hem te beurt of ten deel gevallen; barau4ift
ibm ettra4 @ute& augetvaCen = is voor hem
wat goads voortgekomen of ontsproten.
atettriigett, ft b. u. ft. (t.) = toewegen; toebedeelen.
fcbto. (b.) = toe- of dichtrollen
(een hol bij y .); einem etto. 6. = iem. iets toewentelen, iem. iets op den hals laden.
3ustuanbern, 3u'itianten, fd)to. (f.): einem
erte = naar een plaats toegaan, wankelen.
auluttrtett, fcbro. (b.): einem Tinge 3.= 't einde
van iets afwachten ; Att'inartettb= afwachtend.
sultiefgebringen, unr. (b.) = teweegbrengen,
tot stand brengen.
5Witrefiett, fcbto. (b.) = toe- of dichtwaaien;
einem 2uft 6. = iem. lucht toewaaien.
3uttleilen = souls, somtijds; bijtijden, van
tijd tot tijd.
aulneilen, ft. (b.) = toewijzen, gunnen; ten
deel doen vallen; toesturen.
8tts ibeffen, fdpv. (f.): bem (Mrabe 3. = wegkwijnend den dood tegemoet gaan.
3u'ivenben, unr. (1) )= toekeeren, toewenden;
einem ben Diticten 6. = iem. den rug toekeeren; einem feine areunbirtft a. = iem. zijn
vriendschap schenken; einer Sacbe feine 9,111.1.
= zijn aandacht op iets vestimerffamfeit
gen of aan iets wijden; einem einen Zorteit
6.= iem. een voordeel aanbrengen; fich einem
erte 3. = zich naar een plaats begeven; ficb
bem Stubium 3.= zich op de studie toeleggen
of zich aan de studie wijden; Fein Beneljmen
toenbet ibut arte ef)er6en 6u = doet hem aller
harten winnen; ba& t■er6 bent l itien = zijn
hart aan ijdelheid hangen.
3utve'nig = te weinig; met klemtoon op 6u:
tt tnenig.
3nlyerfen, ft. (1.) = (een deur) toe- of dichtwerpen; (een sloot) dempen; (een graf) volgooien; (iem. iets) toewerpen.
8itivi'ber mit St atib = tegen, ongunstig, in
strijd met; ba4 efiict ift ibm 6. = is hem ongunstig; foIcbe fReben flub nth in ber Seete 6. =
stuiten mij tegen de borst; er ift mir a. =
ik heb een hekel aan hem; eine Sbeife ift mir
6. = staat mij tegen; bent refeble3. banbein =
in strijd met 't bevel handelen, 't bevel overtreden; ficb ettv. 6. effen = zich iets tegen
eten; [in einem finb toir 8. = in 66n ding
verschillen wij].
= tegenstrijdige hanauthi'berbaublung,
overtreding.
5u'iOittiett, fc4m. (b.) einem = iem. toewenken.
3u'iviitbett, fcbto. (b.) = overwelven, met een
gewelf afsluiten.
ultnut4, in., zie u to a cb
utrberfee, zie 3 uiberf ee.
33u'3ablen,
fcbto. (b.) = bijbetalen.
3u'Obteit, fcbto. (b.) = (er)bij tellen; (iem.
jets) toetellen.
3uoilen = bij tijden, somtijds; vgl. 8 ei t.
3W3leben, ft. (b.) = toe- of dichttrekken; op
den hals halen, bezorgen; roepen, er bij halen
(ter deelneming enz.); ba4 bat itjm einen
Zertoei4 auge6ogen
dat heeft hem een berisping bezorgd; 8., (f.) = zich vestigen; (van
dienstboden) in dienst treden; bent lUleere a.
naar (de) zee trekken; Orb eine Stranfbeit 3. (b.) =
zich een ziekte op den hals halen of een ziekte
gaat toe
opdoen; ber Strict iiebt ficb hu
of in den knoop.
u'Attg, tn.

aankomst, immigratie; Ter-

augialer.
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meerdering, aanwas (van de bevolking); toervloed, versterking; ook nieuweling, gast(en).
u'aiigler, m. —6, — = later aangekomene,
fem. die zich later gevestigd heeft, nieuwe
inwoner; wie zich nog vrijwillig bij iets aansluit, meelooper.
3.11'3figlici): a. 10 *rob. = onder (of met) bijvoeging van 10%; 3. be6 Gfonto6 = met bijtelling van de korting.
au'ffiviingen, Irbil:). (b.) = met geweld toe- of
dichtdoen.
Aiti. = 6 in i fcb en.
teren, fcbtv. (b.) = knijpen, tergen, plagen.
tuang, m. —(e)6 = dwang, geweld; tun Cie
lid) fatten 8. an = doe u geen geweld aan
of maak 't u niet moeilijk, geneer u niet.
3than'oen, fcbtu. (c.) = persen, klemmen,
..dringen; fc atniinge mitt) burcb Me Ziir = ik
pars me door de deur; einem in l8anbe a. =
iem. in drukkende boeien klemmen.
8ituuttf11gereciftinfeit, tn.; =gefeth f.= dwangllrecht (d. i. recht om heerediensten te eischen);
wet.
Atuattglo4 = ongedwongen, natuurlijk, vrij;
smangtofe ,t)efte = aan geen vasten termijn
of omvang gebonden afleveringen.
Stvanglofigfeit, tv. — = ongedwongenheid,
natuurlijkheid, vrijheid.
,3tuang'llntafmeget, :iitittel, zie Stuano in.,
8 ID ang4m.
31vartgeanieibe, iv. = gedwongen leening.
StuangOlarbeit, tv.; :Wen% in. = dwangqarbeid; -dienst.
3ivatt0'enteigitung, iv. = onteigening.
SivanOcratebung, tn. = dwangopvoeding,
opvoeding vanwege 't rijk in gestichten enz.
StuantWeraie4ung4attftatt, in. = rijksopvoedingsgesticht, tuchtschool.
3tuangiannung, iv. ---- (in Oostenr.) wettelijk gilde.
' tuangflacre, Iv. = dwangbuis.
1
tuangislur, in. = dwangkoers.
tnattg4Inge, iv. = noodzakelijkheid; onaangename benarde toestand.
Stnang4intafireget, to.; :Inittet,1.= dwangllmaatregel; -middel.
atvattOpfticftt, tr. = gedwongen ofgewetensplieht.
31vanOberaufgrung, iv. = (gerechtelijke)
openbare verkooping.
StuantWberfatont, f. = dwangmaatregel,
executie.
3tuatiObergieicO, in. = accoord (bij faillissement).
8111 ang4' 11 b errant, nt. ob. =berfteigerung,tv.=
(gerechtelijke) openbare verkooping, verkoop
bij executie; etiv. 3um 8. bringen = iets in
't openbaar verkoopen.
StuanObotIftrectung, iv. = executie.
31tiangstvtveife = door dwang, gedwongen.
3113an'aig = twintig.
Wan'Oned, 1. = twintighoek.
, tuatt'3iner, tn. —6, — = twintigjarige; twintigkreutzerstuk ; soldaat van 't 20ste regiment;
L' 'er ift in ben 3tvan3fgern ob. in ben 3. ZObren =
hij is in de twintig; et gercbab in ben a. "jabren
= 't gebeurde tusschen '20 en '30.
atuan'Aigertel = twintigerlei.
Atuatt'ainfacip = twintigvoudig, twintigmaal
zoo groot; bah 8tvanbigfadx = 't twintigvoud.
3Itian'aidtarft, C. —(e)6, —e; 3Inatt'ainftiiit:
iter, in. --0, — = twintigvlak.

3

= twintigjarig.
Stvan'Oglintariltiicf, f.; :Ofen'ninftiirt, f. =
twintig markstuk ; -penningstuk.
3inan'3-inpfiinber, In. = twintigponder.
tuatt'Atafte kber, bie, baa) = twintigste.
tuansgigftel, f. —6, — = twintigste (deel).
aluan'Onften4 = ten twintigste.
ivar = wel-is-waar, wel; unb 5. = en wel.
Slued, in. —(e0, —e = doel (abstract), bedoeling, oogmerk, intentie; [eindpunt], feinen
8. erreicben, berfebien = zijn doel bereiken,
missen; au Melon 8. = te dien einde, met
dat doel; 3u ivelcbem 8. ? = met welk doel?
waartoe? bah bat gar feinett 8. = dat dient
tot niets; ber 8. beiligt bie Mittel = 't doel
heiligt de middelen; bet tet3te 8. = 't einddoe!, ook = 8tnecfe.
31tlestbienliti) = doelmatig, geschikt (voor
't doel).
= (houten of metalen)
31vecle, iv. —,
pin of pen, stift, punaise.
31tieclett, Tann. (b.) = pennen, pinnen, met
pmnen of stiften beslaan; [streven (naar),
dienen, bedoelen].
3thecrentfprerbettb = aan 't doel beantwoordend, doelmatig, doeltreffend.
,3tuerreffen, f. = feestmaal, banket.
3Itiedlo ,b = doelloos, nutteloos.
Stvecrtofigreit, tv. — = doelloosheid, nutteloosheid.
3tioed'utiliffig = doelmatig, geschikt, gepast.
3inect'utiAigfeit, to. = doelmatigheid enz.
Sluerrittafiturett4riirtfirbten, (tut 8. =
om redenen van doelmatigheid.
31vecf6 (mit (den.) = ten behoeve van, voor;
ter, ten, tot.
3iverrberbanb, tn. = bond van gemeenten
(tot gemeenschappelijke doeleinden).
atuetrboli = vol bedoeling, doelmatig.
31verrtutbrig = strijdig met 't doel of met
de bedoeling, ondoelmatig, ongeschikt, a yerechts(ch).
3tvecrittibrigiett, iv. — = ondoelmatigheid enz.
Sivetrie, zie Quebte.
[ittieett = 3 m e i].
god = twee; eine 8. = een 2; 3u Olden =
twee aan twee, met z'n tweeen.
AlueVarntig = tweearmig.
3thelbabnig = met (of van) twee banen.
3tu ei' Wulff ; :bliitt(e)rig ; =blutnig = tweellbeenig; -bladerig; -bloemig.
f. = Tweebruggen.
— = tweedekker.
inerbecter,
3tvet'beutig = dubbelzinnig, verdacht, van
twijfelachtig allooi; onzeker, onvast, precair;
(eig.) voor twee uitleggingen vatbaar, op twee
manieren te verklaren.
—en = dubbelzinnig311visbeutigreit, tn.
heid, verdachtheid, dubbelhartigheid.
ituerbriOtig = tweedradig.
3tvei'e = twee.
atvelen fcbtn. (b.) = in tweeen gaan,
zich splitsen; oneenig worden; ook Iva bij
elkaar komen, zich verbinden.
— = tweepfenningstuk.
3tveVer, tn.
attnEertei = tweeerlei; Zerfprecben unb Oaten
flub 3.
beloven en doen zijn twee.
:farbig =
3tvei'llfaci) (ob. :fititig);
twee II voudig, -vakkig; -kleurig.
el,tn
. = twijfel; in (ob. let) 8.
theil
rein = in twijfel zijn of verkeeren; 8. begen =
twijfel koesteren; OW. in 8. ateben = iets

ovelfethaft.
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twijfel trekken; obne alien 8. = zonder eenigen twijfel; 0 ift auger anent 8. ob. Her
alien 8. erbaben = 't is buiten alien twijfel
of boven alien twijfel verheven.
a1verfel4aft = twijfelachtig, onzeker, in twijfel;
eg tit 5. ob er ...= 't is twijfelachtig, onzeker,
of ...; 6 .. er Nut grfolg = twijfelachtige
'naam, uitslag; 5.. e Zebitoren, 5orberungen=
dubieuze debiteuren, posters; barilber bin tab
nid)t 5. = daarover ben ik niet in twijfel of in
't onzekere.
aluerfelfttiftigfett, tn. — = twijfelachtigheid,
onzekerheid.
Alverfeflo# = twijfelloos, ongetwijfeld, buiten
twijfel.
Siverfeintut, in. = twijfelmoedigheid, besluiteloosheid.
Allierfelntiitig = twijfelmoedig, besluiteloos,
weifelmoedig.
Alverfeln, fcbtn. (b.) = twijfelen; b. Cie an
feinen Soften? = twijfelt U aan...? Mr a.
nicbt, bag er bie Sabrbeit gefagt bat = wij
:twijfelen niet, of hij ...; [icb a raffle nicbt Ste
fo au nennen = ik aarzel niet u zoo to
Znoemen].
tinerfelOohne = zonder twijfel, ongetwijfeld.
SfueFfelfuciit, in. = twijfelzucht, scepticisme.
Atuelleffiict)tig = twijfelzuchtig, sceptisch.
Stuffier, m. —4. — = twijfelaar, scepticus.
Alneilffiig(e)fig; -Bigler, nt.; qiiffig =
twee II vleugelig ; -vleugelig insekt ; -voetig.
3theig, in. —(e0, —e = twig, tak (ook fig.);
er foment auf kitten griinen 8. = hij brengt
't tot niets of komt tot niets.
3toeig'babn, tn. = zijlijn.
Sitteig s bani, tn. = bijbank, hulpbank, filiaal.
31y ei gen, Vitt.. (b.) = takjes krijgen; enten;
fiat 3. = zich vertakken.
stuagefang, nt. = duo.
Sivei'gefOann, f. = tweespan.
Ottergefpalten: 5.. e Belle = kolomregel (bij
2 kolommen per bladz.).
SIvei'fiefOriith, 1. = tweegesprek, samenspraak.
Ainet'geftricbett = tweegestreept.
attleig'gettbeift, 1. = filiaal.
3Werglieb(e)rig = tweeledig.
8Weigsniebertaffung, in. = filiaal, bijkantoor. hulpkantoor.
Itiei'grolMeitirtilet, 1. = tweegroschenstuk.
ittelg t fteite, tn. = filiaal.
tocig'beretn, m. = (vereenigings)afdeeling,
ijvereeniging.
Siverbanber, m. — 4, — = tweehandig schepsel,
mensch; ook tweehandig zwaard.
Atuei'biinbig = tweehandig (dier, muziekstuk,
zwaard).
AluerfOufig = tweehuizig (van planten).
atucti bett, tn. — = tweeheid, dualiteit.
alvei`ftent(e)iig = met twee hengsels of ooren.
aluellOcf(e)rig = tweebultig.
Atnet'bijrnig = tweehoornig.
3tuct'imnbert = tweehonderd.
31tierbunbertieibrig = tweehonderdjarig.
tverfaigig = tweejarig.
Ittertampf, in. = tweegevecht, duel.
tociliimpfer, nt. = duellist.
31veilaVfetta = tweezaadlobbig.
Oval NON ; = tebig ; 41.41014 tweellhoofdig;
-slachtig; -lippig.
Over lung ; =mann; medutt(er)in =. tweedmagi; -wee (of -meal herheald); -helmig,

1

itteilltarrititd, f. = tweemarkstuk.

— = tweemaster.
1y erntafter, m.
33Iver
maitig ; Inottatildi = twee mastig;
ll

-maandelijks(ch) (of -maandsch).
toci'Ofen'ttigftiitt, = tweepenningstuk.
lueiVfiittber, m. —4, — = tweeponder.
Warn)), f. = rijwiel, flets.
8tvei'vitb(e)ria = tweewielig.
aittei'retOlg = tweerijig, in of met twee rijen,
in twee gelederen; 5.. e eefte = vest met
twee rijen knoopen.
3iverruberer, tn. — tweeriems boot.

3We rub(c)rig ; :fitting; :frOattig = twee -

riems; -schalig (of -schelpig); -schaduwig (of
dubbelschaduwig).

givei' llfCaf(er)iR; =febtteibig, :fcbubig =

tweeilpersoons; -snijdend; -voets (d. i. twee
voet lang of breed).
Atveilfeitig; :filbig = tweetizijdig, -lettergrepig.
= met twee banken (een rijtuig
bbv.); voor twee personen;
aa4rrab
tweepersoons rijwiel, tandem.
31uci'fOaltig = tweespletig; van twee kolommen (druks).
= rijtuig met (of
3tuell4iintter,
voor) twee paarden.
atuellpiinttig = met twee paarden; ook tweepersoons (bed).
atneftintmig = tweestemmig.
sitterftactig = van twee verdiepingen.
Atticiltufig = van twee treden of trappers.
=tiigig twee II urig ; -daagsch.
givei'II 'IWO
atveit' iiitefter ; :befter = op een na de oudste;
op een na de beste.
3tuelle (ber, bie, ba g) = tweede; ber
B. ob. eilbetnt II. = Willem de Tweede of II.
3tuertellig = tweedeelig.
= tweede (deel).
f. —4,
atuelten6 = ten tweede, tweedens.
3Itteit'gcboren = tweede, op een na de oudste.

3Itterunbcbt3ig, 3therunbbreiffig, sc. =
twee en tachtig, twee en dertig enz.

Sluerbiertellinote, in.; .Onnfe, tn.; =tact, nt.=
twee kwart II noot; -rust; -maat.
atuellocitierer, tn. — = bigamie, tweewijverij.
sweratut nt. —(04, —e = gaffel, vork, tweetandige haak.

3itierAnctig = tweetandig, gaffelvormig.
= tweetal; dualis.
tAterattig,
tuerattipt, = tweetand; (plant) tandzaad.
a3113e1'113eilig;
qinfig; = twee II -

regelig (of -rijig); -tandig; -duims; -tongig
(dubbeltongig, dubbelhartig).
(Aly e) = dwars].
Sitterdyfeit, = middenrif, diafragma; einent
ba8 8. erfcbiittern = iem. laten schudden van
't lachen, de lever doen schudden.
= dwarsfluit.
occdrpfelfe,
tverityfaci, nt. = knapzak.
—e
= dwerg.
verg,
m.
—(e)4,
ft
ffinergg artig = dwergachtig.
Stocreittaunt, m.; attibung, tn. = dwergF
boom; -vormig.
Overg(en)baft
dwergachtig.
Siverifgettalt, in. = dwerggestalte.
3itier'nig = dwergacbtig.
3tver'gitt, In. —, —nen = dwerg.
Alnergliaft = dwergachtig.
8iver g 'll ittana , In.; sobft,f.; : bolt 1%; 41111110,
nt. = dwerglmuis; -ooft; -yolk; -groei.
aftwrirfteififitt m. = dodaars.

3tvetidie.
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-n = pruim;
Stoeffdy, 3toetfe0'ne,
kwets, blauwe pruim.
kneep, greep (met een
:31vitt, m. -(e)4
tang).
-n = nijptang; wigvormlge
3ttitete, tn.
punt van een hoefspijker.
SItitclet, m. - 4, - = wig, keg; geer; zonderling, raar heer, rare snoeshaan.
= klein baardje a la Henri
Slyietelbart,
IV, puntbaardje, quatre.
Atuiclen, fern. (b.) = knijpen, nijpen; plagen;
ben 3art = knippen; (mit ben Kugen)
knippen, pinken; r4 atnictt mica lm 2eibe =ik
heb pijn of kramp in 't lijf.
Stutefer, m. - g , - = lorgnet.
to. = molentje (in 't spel); er
bat eine B. = bij hem snijdt 't mes van twee
kanten; einen in bie 8. ne1men = iem. voortdurend plagen; in ber 3. fijjen = in de knijp
of in den brand zitten.
Itnitnange, in. = nijptang.
nt. -(e)4, -e u. ..biicre = beschuit.
tute'bet, Iv. -n = ui; (bloem)bol; knol
(horloge).
31Aziebelartig = bolachtig, uiachtig.
= uiellbed;
3Iniebellibeet, f.;
-saus.
atute'beifiinitig = bolvormig, uivormig.
Sinie'belligeruff), m.; =gefebtnad, nt.
uiellgeur (of -reuk); -smaak.
3tule'belgetual10, f. = bolgewas.
3toteibeln, fcbin. (j.) = naar uien ruiken of
smaken; met uien toebereiden einen 5. = iem.
plagen, treiteren; ook: iem. smeer geven.
Sivie'betilfauce, Is.; :fitate, W.; :tuppe, =
uie sans ; -schil ; -soep.
afoielnitragenb = boldragend.
Attitelatt ob. 3tnieliiitig = tweevoudig,
dubbel; ba4 Stniefacbe = 't tweevoud, 't
dubbele.
ii
iirt) z:e B ireigefprct).
Ivie geftn,
tolettd)t, 1. = schemering, halfdonker.
tweemaal].
[Muter =
aintelet, in. -, -n = gaffelvormige tak, vork.
itylefeln tick fcbin. (b.) zich splitsen.
tnie'Ilf alt, m. ; =trarbt, in. = tweelispalt
(of verdeeldheid); -dracht (of oneenigheid).
Atuteitractitig = oneenig, oneensgezind.
m. -(e)4, -e = pilo, tijk.
3thitit
31titlIten = piloosch, tijken.
=Meet, m. = pilogbuis;
tn.;
Sluillitleb ((jade,
-kiel.
3Intilliptilieber, in. = pilo- of tijkwever.
m. -(e)4, -e = tweeling;
8 e = ook de Tweelingen (een sterrebeeld).

3

3luilling611a0fet, m.; :bruber, m.; =fclittiefter,
= tweelingsltappel; -broader; -zuster.
3Iving'burg, tn. = dwangburcht, versterkt
slot, vesting (als gevangenis voor oproerlingen).

3Witt'ge, in. -, -n = schroef', klemschroef,

:, klem, klamp, knijper, klemhaak; mondklem;
(onderaan wandelstokken e. d.) teats, beslagring, oorband.
3tutn'gett, ft. (b.) (icf)atninge; atnang; 5tviinge,
airtime! geatuungen) = dwingen, noodzaken;
einem ein Gbelbftilcr in bie ,,anb 5. = drukken;
(spijs of drank) opkunnen, opmaken, naar
binnen werken; ettv. 5. = iets klaar spelen;
ber (16runb = dringende reden; 5..be4
ebiirfni4 = dringende behoefte; 5.. be Um.
ftdnbe = dwingende omstandigheden, force

l.

majeure; gestrungene4 Vicbeln = gedwongen
lachje.

8tutn'ger, tn. -4, - = hok (voor wilds dieren);

strijdperk; slottoren; kerker; [in de middeleeuwen: ruimte tusschen buiten- en binnenringmuur van versterkingen, of tusschen slotmuur en slotgracht, tusschen stadsmuur en
stadsgracht].
tatttg'4err, m. = dwingeland, tyran, despoot.
Iyingljerrfet)aft, in. = dwingelandij, desotisme.
Sitfingtia'ner, m. -4, - = Zwingliaan (aanhanger van de leer van Zwingli 1- 1531).
31ying'fchraube, tn., attlingiftoct, m. =
schroef.
[gIvittlen], 3tvinitern, fcbtn. (b.) = (met de
oogen) knippen, pinken.
ainittleln = 5tvinfern.
Atuir'bettt, f(f) tn. (b.) = (zich) draaien, dwarrelen.
atnint, nt. -(e)4, -e = garen, draad; blauer
. = brandewijn; brauner 8. = bier; er bat
. tin Stopfe = hij heeft verstand. hij weet
van wanten; ibm gebt ber 8. au4 = hij is
uitgepraat.
I. 3thir'nett = van garen, garen(en).
II. AtutrIten, fcbtr. (b.) = tweernen, twijner.
ivir'ner, m. -4, - = twijnder.
Wirttlaben, in. = garen, draad; twijngaren.

l

Wirtt'lltiiinbter, tn.; .4anbfdp11j, tn.; dniinet,
in. = garen II handelaar ; -handschoen ; -kluwen.
3tutritsntiitile, tn. = twijnmolen.
ItitrnifOtile, tn. = garen kart.

abRfdien, trap. a. mit Za tin = tusschen;
er ftebt 5. bir unb nth; inetcb emit Unterfcbieb

a. btefent .unb nub bent meinigen ! = welk een

verschil tusschen enz.; (dial.) ?,. 2icbt =
tusschen Licht en donker; b. in t t Kt f. =
tusschen; er geriet 5. atvet aeuer = hij raakte
tusschen twee vuren.

3/tillrbettll aft, tn.; :indict, in.; :batten, nt. =
tusschenlibedrijf (gets. pauze); -artikel; -balk.
Stutifebenbentertung, iv.= tusschengevoegde
of tusschengeworpen opmerking.
atuildon ll bed, 1.; :bed44iaffagter, tn.; :bing,
1. = tusschengdek; -dekspassagier; -ding (of
middending).
aluifdynburtif = er tusschen door; van tijd

tot tijd, nu en dan, soma; ondertusschen,
tegelijkertijd, middelerwijl.
AtutfMenein' = er tusschen in.
atoilijettfait, m. = (storend) voorval of geval,
incident.
alvt'frliengebitube, f. = tusschenliggend genouw, tusschengebouw.
311,1' fiten II (mid% T.; : Oefan g, m. = tusschen li gerecht ; -(ge)zang.
3Inildiengefriiiift, f. = bijzaak.
1vilc4ettlaeftbofb f.; :gtteb, f. = tusscheniverdieping (bel-etage); -lid (of -stuk, -zetsel).
3Inildienbafett, m. = doorgangshaven, entrepet.
atuildienManbel, in.; :Hanblung, iv. =
tusschen II handel ; -handeling (of epizode).
Athifrnettbee = tegelijkertijd, intusschen.
gutfcftentn'ne = (er), tusschen in, midden-in.
3Wildonfiintg, m. = tusschenkoning.
Alui'fctientlegenb = tusschenliggend, tusschengelegen.

3Iiitifebenlitinte, tn.; :ntaig3ett, tn.; :matter,
m. = tusschenllijn (of bij boekdr.: interlinie) ;
-maaltijd (of twaalf-uur); -muur.
81vildjenPaufe, Iv.; :Verfon, Iv.; :Vetter,

3tvitchenOlatl.
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tn. = tusschengpoos (of ook speeltijd);
-persoon; -pijler (of -pilaar).
Sturfrfjen11010, m.; :ram, m., :rang, m. =
tusschen II plaats (ook doorgan gspl a ats); -ruimte;
-rang.
Stvi'filjettrebe, in.= tusschenrede, uitweiding,
afdwaling; tusschenspraak, onderbreking, interruptie.
3inilMenrebner, m. = die in de rede valt,
tusschenspreker.
r3tut'frionlIregierung, tn.; :rack 1., :rut m. =
tusschen II regeering ; -rijk ; -roep (of uitroep,
interruptie).
31W' fdi en II fath m.; r. fd)lag, in.; :fp ebiteur, in.;
f0eire, in. = tusschen II zin; -schot; -expediteur; -spijs (-gerecht).
311)11dienlIfOiet, f.; zftlinber, m., :ftation, iv.
= tusschenlispel (of intermezzo); -pilaar (of
-stijl); -station.
3tuffstenliftolftverr, 1.; :ftreit, nt.; :Wirt 1.;
=ftufe, tn. ,------ tusschenliverdieping (bel-etage),
-strijd; -stuk (of -spel); -trap (of middeltrap).
3luilitenlIftunbe, in.; :ton, m. = tusschen11uur (of -tijd, speeltijd); -toon.
3int'fitentrager, in. = aanbrenger, verklikker.
Blvilebentriinerel, tn. = aanbrengerij, verklikkerij.
3thilitentiniftanb, m. = tusschenbeide komende omstandigheid, incident.
3tut'fiten II berbed, f.; :Ivan, in.; 4oanb, tv.=
tusschen II dek ; -wal (of middenwal); -wand.
3tvi'fdienlItuefte, tv.; :Wort, f.; :3eite, tn. =
tusschen ji ruimte ; -werpsel ; -regel (interlinie).
Atuffitemeitig = tusschenregelig, interlineair.
3WI'filjengeit, in. = tusschentijd; in ber 8ro. =
in dien tusschentijd, ondertusschen, onderwijl.
3tuflefien3infett, $1. = tusschenrente, interusuriuni, disconto.
Blot% nt. -0, -e = twist, oneenigheid,
strijd, verschil.
3tviltiff = twistend, strijdend, oneenig.
sturftigreit, iv. -, -en = twist, oneenigheid, strijd.
Attliti fdjern, fctiv. (lj.) = tjilpen, sjilpen, zingen,
kwinkeleeren; Mie bie Vitten fungen, Stn. bie ,un.
gen =. zoo de ouden zongen, piepen de jongen.
3ivit'ter, m. -4, - = tusschenwezen, manvrouw, hermafrodiet; bastaard, tweeslachtig
dier; tusschending; menging; onzuiver erts.
3thirterartig = tweeslachtig, hybridisch.
3tuttlerbilbung, in. = bastaardvorm, hybridische vorm, tusschenvorm.
wifterbittme, in. = hybridische bloem.
tultlerfornt, zie Binitterbilbung.
toWternefrtgeitt, f. = hybridisch geslacht;
bastaardgeslacht.
3thiftergefdikipf, 1. = bastaard; tweeslachtig
wezen.
Stnit'tergelviiciO, f. = hybridisch gewas,
hybridische plant.
3foit'terhaft = tweeslachtig, hybridisch.
Stuftlerliftan3e, W. = hybridische plant.
Stotrtertnefen, 1. = tusschenwezen, hybridisch
wezen; bastaard.
31oftlertvort, f. = bastaardwoord.
outraern, fct)tv. (lj.) = ongeduldig heen en
weer bewegen; trillen, flikkeren.
3tuo = a tt) et.
ahligf, ook 5 iii 13 I fe = twaalf; bie 8. = de
12; Mir finb unier atviiff(e)= wij zijn met ons
twaalven.

1

atualfed, f. -(04, -e = twaallhoek.
Atualredig = twaalfhoekig.
alviiirenber, m. --, -- = pert met twaalf
takken, twaalfender.
3loallerlei = twaalfderlei.
3tualrfadi = twaalfvoudig; be, Bini3Iffalte =
't twaalfvoud.
3tuiifffingerbartn, m. = twaalfvingerige
darm.
Sivijirffack f. -(e)&, -e; 8tualrfliiripter, m.
-b, - = twaalfvlak.
Atualftiiicilig = twaalfvlakkig.
311iiiiffiirft, m. = twaalfvorst, dodekarch
(Egypte 700-656 v. C.).
Atualfgriff(e)fig = twaalfstijlig (van bloemen).
3tualf4errfri)aft, in. = regeering der twaalf,
dodekarchie (Egypte 700-656 v. C.).
Aluiliffliiibrig, :mat; zutatift = twaalfjarig;
-maal; -werf (of twaalfmaal herhaald).
3fuliffutonattici) = twaalfmaandelijks(ch);
twaalfmaandsch.
Siviiirnaftte, zie 8 irobtf ten.
tuiltrOfiinber, m. ---, - = twaalfponder.
31vatrIlfaitin, :feitig, :fpaitig = twaalfilsnarig; -zijdig; -spletig.
3iniiff II ftiinbig; =Moto = twaalfilurig;-daagsch.
31nOirte (bet, bie, ba g) = (de, 't) twaalfde;
Start ber 3. ob. Start XII. = Karel de Twaalfde
of Karel XII.
3iniiitteitig = twaalfdeelig.
3inijirtet, 1. --, - = twaalfde (deel).
Siviiirten, $1. = de twaalf dagen tusschen
Kerstmis en Driekoningen.
Ainiiirtett4 = ten twaalfde.
ian', f. -(e)4 = cyaan, blauwzuurstof.
balte, to. -, -n = cyane, blauwe korenbloem.
Oan'effett, 1. = cyaanijzer.
tomfall(unt), f. = cyaankali.
tiantfaure, iv. = cyaanzuur.
tifta'ben, $1. = Cycladen (eilanden).
Offotibe, tv. -, -n = cycloide, radlijn.
titton', in. -(e), -e = cycloon, wervelstorm.
Stiflo4r, in. - en, - en = cykloop, eenoogige
reus.
3trflu6, m. -, .. flen = cyklus, tijdkring,
reeks gedichten e. d.
Stifittiber, m. -&, - = cylinder; lampeglas;
hooge hoed, kachelpijp.
34finiberburean, f. = cylinderbureau.
3tglit'berfiirutig = cylindervormig.
Sblin'berfdielbe, iv. = zuiger.
Stilin'beru4r, W. = cylinderhorloge.
31)Iiit'brift# = cylindrisch.
84m0logie', in. - = zymologie, gistingleer.
Atintolifcb = zymotisch, gistend.
Stfttifer, tn. -1, - = cynicus, schaamtelooze.
Atruififi = cynisch, schaamteloos.
3tyttlinnu6, m. - = cynisme, cynische wijsbegeerte.
trOerialie, to. = Cyprische of cypersche kat.
trpern, f. = Cyprus.
trOertheitt, in. = wijn van Cyprus.
ignerfe, iv. -, -n = cypres.
tvrerfettip15, f. = cypressehout.
0 Orin, W. = Cypria, Cypris, Venus.
AtrOrifri) = Cyprisch.
#rftenartig = zakachtig, blaasachtig.
Strtffu4, nt. -, - = cytisus, gouden regen.
3. 8. = bur deft : tegenwoordig.
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DUITSCH.

Ch. Altena, Duitsche grammatica voor Nederl. Scholen, 4e druk f 0,50
0,50
Ch. Altena, Hochdeutsche Sprachlehre far niederl. Schulen 5e druk
F. A. R. Beekman en G. A. C. van Goor, Oefeningen in het
spreken en schrijven der Duitsche taal , met Hulpboekje I , ge13e druk
........... .
bonden in linnen
1,00
Oefeningen in het spreken en schrijven der Duitsche taal, II, met
1,25
Hulpboekje, 7e druk, III, met Hulpboekje, 4e druk, geb. in linnen a
F. A. R. Beekman en G. A. C. van Goor, Oefeningen in het
spreken en schrijven der Duitsche taal, met Hulpboekje , uitgave
B, gebonden in linnen . ......... . . 3e druk
1,50
F. A. R. Beekman en G. A. C. van Goor, Opgaven ter vertaling bij de oefeningen in het spreken en schrijven der Duitsche
taal, uitgave B, ingenaaid f 0,75, gebonden . . . . 3e druk
1,00
F. A. R. Beekman en G. A. C. van Goor, Duitsch Leesboek
voor middelbare en andere scholen I ..... . 213 er druk
0,50
itsch Leesboek II
Du
Duitsch Leesboek III, IV, V . ...... . . Se drill? a
1,00
1,00
Fred. Berens, Deutsches Lesebuch fur Handelsschulen . . . .
Dr. A. van Berkum , Fransch-Duitsch-Engelsch leesboek voor
handelsscholen , gebonden
2,25
Ook in 3 deeltjes , elke taal afzonderlijk , per deeltje in linnen
0,90
1,25
S. Boorsma, Mondelinge examens, Hoogduitsch L. O. . . . .
1,50
S. Boorsma, Schriftelijke examens Hoogduitsch . . . . . . .
S. Boorsma en S. Th. A. Goetze , Deutsches Lesebuch fur die
............. . 2e druk
untern Klassen
1,00
Deutsches Lesebuch fiir die mittleren Klassen . ..... .
1,25
Deutsches Lesebuch far die haeren Klassen ..... . .
1,25
B. E. Bouwman und Th. A. Verdenius, Deutsche Literaturgeschichte
nebst Lesebuch far haere Lehranstalten, mit Abbildungen und
. ..... 2e dick
Portrats, ingenaaid f 2,25, gebonden
2,60
DEUTSCHE NOVELLEN herausgegeben von S. Boorsma:
Th. Berthold, Erinnerungen eines Tierfreundes, mit Erlauterungen
versehen von S. Boorsma, in linnen ......... .
0,30
Luise Miihlbach, Napcleon und die weisze Frau (gekurzt),
mit Erlauterungen versehen von S. Boorsma, in linnen, 2e druk
0,30
Johanna Spyri, Der Toni von Kandergrund (gekiirzt), mit Erlauterungen versehen von S. Boorsma, in linnen .
0,30
Hermine Villinger, Der Tdpfer von Kandern und Ungleiche Kameraden, mit Erlauterungen versehen von K. Brants, in linnen .
0,30
Reinhold von Werner, Eine erste Seereise (g-ekarzt), mit Erlautein
linnen
.
.
.
.
2e
druk
rungen versehen von S. Boorsma,
0,30
Ernst von Wildenbruch, Das Orakel, Peter Rosegger, Das Holzin
linnen
knechthaus, mit Erlauterungen versehen von K. Brants,
0,30
I. van Gelderen Een vijftigtal. Vertalingen uit het Nederlandsch
.
4e
druk
.............
1,00
in het Duitsch
Dr. J. Gerzon, Leitfaden far den Unterricht in der Deutschen
.
Grammatik, in linnen ..............
0,45
0,70
Dr. J. Gerzon, Hundert Uebungsaufgaben, in linnen
Hilfsbiichlein
far
den
ersten
Unterricht
im
DeutDr. J. Gerzon,
0,40
schen, in linnen
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NIEUWE TALEN. — DU1TSCH.

C. Honigh, Hoogduitsch Leesboek, vooral ingericht met het oog
op het taaleigen van het Nederlandsch en het Hoogduitsch I.
13e druk f
Herzien en omgewerkt door G. W. Spitzen .
Hoogduitsch Leesboek II. Herzien en omgewerkt door
7e druk
G. W. Spitzen .
Hoogduitsch Leesboek III. Herzien en omgewerkt door
4e druk
G. W. Spitzen
H. M. Leopold, De beginselen van het Hoogduitsch, I, II 9e druk a
Joh. A. Leopold Kleine Deutsche Sprachschule . . . . 9e druk
Joh. A. Leopold, Hochdeutsche Sprachschule . . . . .12e druk
Joh. A. Leopold, Deutsches Lesebuch, I, ing. f 1,90, geb. 8e druk
Deutsches Lesebuch , II , ingenaaid f 1,90 , gebonden . 5e druk
NEUERE PROSA von B. E. Bouwman und Th. A. Verdenius:
BURG NEIDECK. Novelle von Wilh. Heinrich Riehl, mit
I.
Erlauterungen und Hilfsbuch , gebonden in linnen 2e druk
TIERGESCHICHTEN Von Marie von Ebner-Eschenbach,
II.
Heinrich Lee und J. V. Widmann, geb. in linnen 2e dr.
'
NEUERE PROSA, Serie II von B. E. Bouwman, G. W. Spitzen,
Th. A. Verdenius und J. A. Verdenius.
NOVELLEN von Wilh. Heinrich Riehl, Helene Btihlau und
I.
Charlotte Niese, annotiert von Th. A. Verdenius . . .
DEUTSCHER HUMOR von Otto Ernst und H. Seidel, erldutert
II.
von B. E. Bouwman
G. van Poppel, De Hoofdz. der Duitsche Spraakl. Een repetitieboekje
voor de hoogste kl. van Gymn., H.B.S. en Midd.b. Hand.sch., 2e dr.
G. van Poppel, Grundrisz der Deutschen Literaturgeschichte fur
(len Schulgebrauch , ingenaaid f 1,00 , gebonden .
H. Scholte, Probleme der Grimmelshausenforschung, I, geb. .
C. G. Tromp, Wort und Satz ......... . 4e druk
C. G. Tromp, Oefeningen bij Altena's Duitsche Grammatica en
hochdeutsche Sprachlehre ......... . . 3e druk
C. G. Tromp, Frohe Stunden. Deutsches Lesebuch fur hollandische
Lehranstalten I . ..... . ..... . . 4e druk
Frohe Stunden. Deutsches Leseb. fur holland. Lehranstalten, II 2e dr.
Frohe Stunden. Deutsches Lesebuch fur hollandische Lehranstalten,III
W. Uittenbogaard Sammlung der Examenaufgaben DeutschNiederlandisch fur das Elementardiplom, aus den Jahren 1893 — 1907
W. Uittenbogaard, Vertaaloefeningen op Dr. L. Wirth's Synonyme Homonyme Redensarten etc. en Examenopgaven Hoog1888 — 1907
duitsch L. 0. 1899 —1907 en M. 0.
W. Uittenbogaard, Alltagliches. WOrter, Sãtze und Redensarten .
J. A. Verdenius en R. P. G. Hameetman, Leerboek der Duitsche
gecartonneerd, 2e druk
taal, ten dienste van Handelscursussen,
Leerboek der Duitsche taal, II, gecartonneerd . .
J. A. Verdenius en R. P. G. Hameetman, Duitsch Leesboek met
hulpboekje voor Middelbare, M.U.L.O. en Handelsscholen, I, geb.
gebonden . . . 2e druk
Duitsch Leesboek met hulpboekje,
Dr. L. Wirth, Synomyme , Homonyme Redensarten etc. der
deutsch-niederlandischen Sprache , ingenaaid f 2,75, gebonden
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0,75
1,00
1,25
1,25
1,2b
1,90
2,25
2,25

0,90
0,90

0,75
0,65
0,45
1,25
2,90
0,60
0,50
0,90
1,25
1,25

1,00
1,00
0,75
0,75
0,90
1,25
1,60
3,25
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NIEUWE TALEN.

ENGELSCH.

Dr. A. van Berkum , Fransch-Duitsch-Engelsch leesboek voor
handelsscholen , gebonden ..........
.f
Ook in 3 deeltjes , elke taal afzonderlijk per deeltje in linnen .
D. B. Best , Easy Steps in English Composition , I . . . 2e druk
Easy Steps in English Composition , II

2,25
0,90
0,60

D. B. Best, Extracts for translations into Dutch . . . . 4e druk

1,00
0,60

B. C. Brennan , The Technicalities of English Poetry. The figures
of speech and paraphrasing for the use of students of English, geb.

1,75

A. Broers en H. Koolhoven, Prose and Poetry for the first year
Engelsch leesboek , gefflustreerd ........
.

0,0

A. Broers en H. Koolhoven , Prose and Poetry for the second year
Engelsch leesboek , gefflustreerd

1,00

K. ten Bruggencate , Hoofdzaken d. Engelsche Grammatica 6e dr.

1,25
0,75

K. ten Bruggencate, De Uitspraak van het Engelsch met eene
korte Inleiding in de Klankleer ......... 6e druk

0,55

K. ten Bruggencate, Nieuwe Engelsche grammatica . . 3e druk

1,00

IC. ten Bruggencate , Leerboek voor het Engelsch . . . 6e druk

CONTINUOUS STORY READERS edited by P. van Rossum :
Harold Avery, In strange Company, by P. v. Rossum, in linnen

0,30

Edith E. Cuthell , The Skipper, by P, van Rossum, met 13
3e druk
plaatjes , in linnen

0,30

Maria Edgeworth , Lazy Lawrence , by P. van Rossum , in
linnen ...
.

0,30

Beatrice Harraden , The clockmaker and his wife , by
G. Th. Goudsmit, in linnen . .
John Strange Winter, A Waif, by P. van Rossum, in linnen, 2e dr.

0,30
0,30
0,30

W. van Doorn , A Midsummer-night's Dream by W. Shakespeare.
. ......... .
Annotated Edition for Schools .

0,60

F. S. Gomm, Elementary word- and phrase-book. Revised by
......... . 8e druk
A. Picnot and Iz. Gorter

0,60

F. S. Gomm's Reader , Prose and Poetry , Seventh Edition : revised
..
by A. Picnot and Iz. Gorter
.

1,25

Ouida, In the apple country, by B. C. G. Numan , in linnen .
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NIEUWE TALEN. —

ENGELSCH.

J. C. G. Grase, I. Oefeningen in de Engelsche taal. Dha fest
thri Months
. . .......... . .
10e druk
II. Oefeningen in de Engelsche taal. Leerstof voor The first
Year , gebonden .......... . . 18e druk
III. Idiom and Grammar for Higher Forms , on an Inductive
Plan , gebonden ............ 2e druk
J. C. G. Grasê , English Grammar of the first Year, gecart. 2e druk
J. H. A. Gunther , Leerboek der Engelsche Taal . . . . lle druk
J. H. A. Gunther , A Handbook of the English Language for the
Use of Schools , gebonden . ......... 5e druk
J. H. A. Gunther , A Manual of English Pronunciation and Grammar for the Use of Dutch Students, gebonden . . . 2e druk
J. H. A. GUnther , English Synonyms, Explained and Illustrated,
gebonden
................ 2e druk
D. Hoekzema Gleanings from English Prose, revised by Iz. Gorter
and
A. Picnot, gebonden . .......... lle druk
D. Hoekzema, Gleanings from English Poetry, revised by Iz. Gorter
and
A. Picnot, ingenaaid f 1,75 , gebonden . . . . 6e druk
R. R. de Jong , Mondelinge Examens Engelsch Lager onderwijs .
J. J. Leliveld , Engelsch Leesboek v. Handelsscholen , geb. 3e druk
J. J. Leliveld , Engelsche Handelsterrninologie, ing.f1,50, geb. 2e dr.
J. J. Leliveld , Technische woorden en uitdrukk. ten dienste v. den
machine-technicus (Nederl., Engelsch, Hoogduitsch). Geb. 2e druk
J. J. Leliveld, Oefeningen ter vertaling in het Engelsch en Hoogduitsch voor aanstaande technici en candidaten voor het scheepsmachinisten-diploma C . . .............
J. J. Leliveld, Technische Lees- en Spreekoefeningen in de Engelsche
taal, gecartonneerd ................
M. G. van Neck , Preparatory English Prose .. ... lie druk
M. G. van Neck , Easy English Prose for Class-reading , 7e druk
M. G. van Neck , A concise history of English Literature 7e druk
OF OLDEN TIMES AND NEW , onder red. van L. van der Wal.
Charles Dickens, The Chimes door K. ten Bruggencate geIllustreerd , gecartonneerd . . ........ . 3e druk
Charles Dickens, The Cricket on the Hearth. door K. ten
Bruggencate, geillustreerd, gecartonneerd . . . . . 4e druk
Charles Dickens, A Christmas Carol. door K. ten Bruggencate,
geillustreerd , gecartonneerd . ......... Ile druk
Charles Dickens, Oliver Twist, door H. Weersma, geillustreerd,
gecartonneerd . . . : ..............
Conan Doyle, Uncle Bernac , door J. Coster, gelllustr., gecart.
0. Goldsmith, She stoops to conquer, door L. v. d. Wal, geill., gecart.
Mrs. Oliphant, The Fugitives, door R. R. de Jong , gecart. . .
W. Pemberton , The Woman. of Kronstadt , door B. C. G. Numan
en G. Th. Goudsmit , gecart. .............
W. Shakespeare , The Merchant of Venice door K. ten Bruggencate, geillustreerd , gecartonneerd ....... 5e druk
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0,60
1,75

1,90
0,60
1,40
2,25
2,75

2,90
2,00
2,00
1,25

1,50
1,90
1,50
0,75
0,85

0,90
1,00
0,75

0,75
0,75
0,75
0,90
0,90
0,75
0,90
0,90
0,75

lustreerd
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ENGELSCH.

OF OLDEN TIMES AND NEW , onder red. van L. van der WM.
W. Shakespeare, Julius Caesar, door K. ten Bruggencate, geillustreerd , gecartonneerd . . ..... . . . . 5e druk
R. B. Sheridan, The School for Scandal , door L. van der Wal,
gefflustreerd gecartonneerd
............
Robert Louis Stevenson, Kidnapped, cloor H. Weersma,
gecartonneerd ..............
Jonathan Swift, Gulliver's Travels, door L. van der Vial, ge11lustreerd met 2 gekleurde plaatjes , gecartonneerd ..
.
REVISED EDITIONS:
I. Baroness Orezy , The Scarlet Pimpernel , edited by
J. C G. Grasê and A. E. H. Swaen, ill. , geb. , . . 3e dr.
II. Miss Bowen, I will maintain , edited by J. C. G. Grasê and
A. E. H. Swaen, illustrated gebonden
..... .
III. H. G. Wells, The Wheels of Chance, edited by
J. C. G. Grasê and A. E. H. Swaen, ill. , gebonden . . .
P. Roorda, De Klankleer en hare practische toepassing bij de
beoefening der nieuwe talen , gebonden . . . . . 3e druk
P. van Rossum • Practisch leerboek der Engelsche taal , ten dienste
V. h. uitgebreid L. 0., Herhaling, ssch. en Taalc., I, II, III, le druk a
C. Timmerman , English for Beginners. Illustrated . . . 2e druk
C. Timmerman , The First Reader .. . . . . ..2e druk
C. Timmerman , The Second Reader. Illustrated ..

f

0,75
0,75

0,90
0,75

1,50

1,90
1,50
1,60
0,50

0,40
1,25
1,25

C. Timmerman , First Exercises in English grammar . . 2e druk

0,75

C. Timmerman , Dutch Texts, to he translated into English, 2e druk
C. Timmermaa , Think in English. Ex
ercises in Composition ,
first series , illustrated
........... 5e druk
Think in English. Exercises in Composition,, second series ,
illustrated . .............. . 2e druk
C. Timmerman , Hoofdzaken der uitspraak van het Engelsch . .
C. Timmerman , First Set of English Lessons , in Grammar , Conversation , Composition and Idiom .................... 2e druk
Second Set of English Lessons , in Grammar , Conversation ,
Composition and Idiom ....................... 2e
2e druk
Twelve English Lessons , Third set. .
C. Timmerman , Reader and Home Lesson Book. Part I . .
Reader and Home Lesson Book. Part II .
Reader and Home Lesson Book. Part III .
C. Timmerman , A short English schoolgrammar

0,60
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0,70
0,75

0,50
1,25
1,00

1,00
0,45
0,80
0,75

0,60
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Woordenboeken
OUDE TALEN.
Dr.A.II. G.P. VAN DEN ES,

GR1EKSCH-NEDERL,

Dr. J. VAN WAGENINGEN LATIMSCH-NEDERL.

6e druk, in linnen f 7,50.

in linnen f 7,50.

NEDERLANDSCH-LATIMSCH
Dr. J. MEER
f

Prijs der 3 Woordenboeken
OUDE TALEN per st el
besteld f 15,50.

in linnen f 3,90.

BEOORDEELINGEN:

Dr.A.11.6.P.vn

Es,Grieksch-Nerlorli, 6o (11,11,50

De nieuwe druk is kleiner van formaat,
in ongeveer denzelfden rooden band als
Herckenrath of Van Gelderen. Niettegenstaande dit kleinere, natuurltik gemakkelijker formaat, is de druk tech bijzonder
duidelijk en bij vergelijking zal wel
blijken, dat de tekst nog verbeterd en
vermeerderd is. De schriiver. (lie in het
voorbericht ken verklaren, dat lilt ruim
een halve eeuw geleden den grondslag legde
tot (lit woordenboek , heeft er bltikbaar
weer groote zorg aan besteed. De verwijzingen naar de sehrijvers, bij welke de
woorden voorkomen, Moen wel men, dat
men veer zuowat alle Griehsehe auteurs
aan dit woordenboek genoeg zal hebben.
Li(iii(tot,t)/(fd.
„Een bock waarvan een vij file (bilk verscbijnt, en dat wel ender de verzekering,
dat het een geheel hermene en verbeterde
druk is, heeft eigenlijk geen recensie ricodig", zoo began wijlen Dr. S. 0. Houtsma
zijn aankondiging van de voorlaatste uitgave
van bovengenoemd w oordenboek (Museetin,
1897, bl. 32). \Vat inset clan wel van den
ben druk gezegd worden, Mien Prof. Van
den Es na tuact1 jaar op (lea vorigen laat
volgen ? Ongeveer eels halve eeuw beeft
zijn arbeid aan die zes uitgaven ingenomen
en, nauwgezet ti5 erker en bekend met (le
eischen van een woordenboek to etellen

als hij is, belioeft hij ons met to verzekeren
dat deze nieuwe druk weer in talrijke
opziehten den vorigen heeft lerbeterd.
_lbw too.
*

*

Dr. J. Metal, liefifilEISCh-LainCll 3,90 I

Zelfs bij een langdurig en veelvuldig
gebruik zal Let dat lit woordenboel:, Wan Fill bijna geen drukfout en min,
een zees vertrouwbare Bids mag gem-wind worden.
Mt/se/mi.
*

*

11.111111/11gellifigell, Lilill11SCR-NedeflillICISC1117,50

In menig opzieht staat woorileithoek
liereo zij os cooly-foyers. De Nederlandsche

vertaling der woorden is in 't algemeen
zuiverder en mister; de rangsehikking der beteekenissen beantwoordt meer
aan de tegenwoordige eischen der
wetensehap; vele rutdrukkingen, die
bij de vertaling, moeilijkheden kunnen opleveren , op mtstekende wijze in 't
Nederlandsch weergegeven; ivierden en
uitdrukkingen, die in 't klassiek Latijn
gebriukt werden min onderscheiden van
woorden en uitdrukkingen uit vroegere of
atere perioden. J. Wol,TJER.
\Vij ktinnen het gefirtuk van lit woordenbttek niet genoeg aanttevelen.
Het Om/pew/is.

